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Dni mesta Vysoké Tatry
vysoké tatry - História mesta Vysoké Tatry sa začala písať 15. marca
1947, kedy boli tatranské osady zjednotené do jedného samosprávneho
celku. Pri príležitosti tejto významnej udalosti sa od roku 2006 organizujú Dni mesta – seriál kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
pre všetky vekové kategórie. Vrcholným programom je Tatranský galavečer spojený s udeľovaním výročných cien mesta Vysoké Tatry.
Tatranský galavečer sa uskutočnil v Kúpeľoch Nový Smokovec. pri príležitosti 71.
výročia zjednotenia tatranských osád Primátor udelil ocenenia za prínos pre mesto
v troch kategóriách: šport, čin roka 2017
a cena mesta za celoživotné dielo. Výber
laureátov na tieto významné ocenenia bol
naozaj náročný.
Osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj športu a úspešnú reprezentáciu Vysokých Tatier
sa každoročne zapíšu do Tatranskej športovej
siene slávy vo Vile Flóra v Starom Smokovci. V nej sa od roku 2006 nachádzajú panely
s fotografiami a životopismi pätnástich ocenených športovcov: Juraj Weincziller (horolezectvo), Milan Gerdelán (sánkovanie),
Peter Chudý (severské lyžiarske disciplíny),
Peter Šperka (horolezectvo), Dušan Činčár
(sánkovanie), Anna Pasiarová (bežecké lyžovanie), Ladislav Harvan (lyžovanie), Mária
Jasenčáková (sánkovanie), ArnoPuškáš a Július Andráši (horolezectvo), Walter Marx st.
(sánkovanie), Atila Dejcző (hokej), Ivan Gálfy (horolezectvo), Karol Medveď (lyžovanie)
a Ján Terezčák (bežecké lyžovanie), ktorý získal toto ocenenie ako prvý. K nim bol za rok
2017 do Športovej siene slávy za reprezentá-

ciu a rozvoj športu uvedený Jindřich
Reitmayer, in memoriam. Jindřich
Reitmayer (*1924 † 1993) bol hokejovou legendou. Už ako desaťročný hrával v drese Starého Smokovca, neskôr
hrával hokej a lyžoval za Telovýchovnú
jednotu Kežmarok, za HC Tatry-Poprad, v nasledujúcej sezóne za ŠK Bratislava. Na medzinárodných zápasoch
bol v širšom výbere československých
olympionikov. Dres klubu Slovan Bratislava vymenil v roku 1951 za domáci Slovan
Smokovec. Profesijne ako lekár zabezpečoval
zdravotnícku službu na významných športových podujatiach v Tatrách. Hoci odišiel
pred dvadsiatimi piatimi rokmi do hokejového neba, jeho odkaz a portrét so životopisom v Športovej sieni slávy ho budú naďalej
pripomínať. Ocenenie prevzala Jindřichova dcéra Jela. Cenu primátora za Čin roka
2017 získal filmár a cestovateľ, najúspešnejší slovenský dokumentarista Pavol Barabáš
(*1959) za film „Sloboda pod nákladom,“
s ktorým sa zaslúžil o propagáciu vysokohorského nosičstva a Vysokých Tatier vo svete.
V snímke predstavil najstaršiu generáciu tatranských nosičov. Divákom priblížil pohľad
do ich slobodného sveta
v horách, namáhavej, no
krásnej práce. Za film získal už 24 ocenení na najvýznamnejších svetových
festivaloch horských filmov napríklad v Južnej
Kórei, Švajčiarsku, Kanade či Argentíne. „Bol by
som veľmi rád, ak by sa
nosičstvo stalo súčasťou
nehmotného
kultúrneho dedičstva UNESCO.
Precestoval som pohoria
sveta, no nosičstvo, ako
u nás, nefunguje nikde
inde. Preto si zaslúži našu
Ocenení v kategórii Cena mesta za celoživotné dielo a Čin
pozornosť,“ uviedol Pavol
roka 2017, Marta Šimová a Pavol Barabáš. Foto: kb

Ján Mokoš pri odovzdávaní ceny
mesta za rok 2017 dcére Jindřicha
Reitmayera. Foto: kb

Barabáš, autor viac ako štyridsiatich filmov
prevažne s horskou tematikou, ale aj dobrodružných dokumentov z rôznych odľahlých
kútov sveta.
Najvýznamnejšie ocenenie, Cenu mesta
za celoživotné dielo, získala Marta Šimová
(*1926). Táto výborná učiteľka bola jednou
zo spoluzakladateľov profesionálnej Tatranskej horskej služby a prvá vysokohorská
záchranárka na území vtedajšieho Československa.
Vyrastala v Bratislave, kde mal horolezecký
klub JAMES silnú základňu, ktorej sa stala súčasťou. Až po vojne sa jej podarilo ísť do Tatier na horolezecké kurzy JAMES-u, kde spoznala aj budúceho manžela Vladimíra. Tatry
im učarovali a tak sa rozhodli, že po skončení školy sa usadia práve tu. Počas štúdia celé
leto chatárčili na Chate pod Rysmi, ktorú mal
v prenájme bratislavský JAMES. „Dostali sme
tam dobrý základ. Strávili sme fantastické leto
v horách a zistili, že sa tu dá pracovať a zároveň aj liezť. Ďalšie leto sme chatárčili s Julom
Parákom na Téryho chate. Chodili sme do Tatier, liezli sme, pomáhali chatárom, kde bolo
treba. A potom sme sa tu usadili,“ spomína
na tatranské začiatky Marta Šimová. Významnou kapitolou v jej živote bola horská služba: „Počas horolezeckého sústredenia
za nami prišiel Michal Chudík s ponukou, či by sme sa po svadbe a skončení
štúdia nepridali do Tatranskej horskej
služby, ktorú plánoval založiť. Po vojne
bol totiž obrovský nárast turizmu v Tatrách a dobrovoľný zbor horskej služby,
(pokračovanie na str. 2)
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videli sme
Nedeľa 18. marca priniesla do Popradu predstavenie Folklórneho súboru Vranovčan. V Divadelnej sále
Domu kultúry predstavila folklórne
tanečné divadlo ZBO†HOM. Úspechy folklórneho muzikálu malo
možnosť vidieť vyše 30 tisíc divákov
na Slovensku i v zahraničí. Príbeh
tragický aj úsmevný, odhaľujúci city,
žiaľ či bôle ľudí, ktoré priniesla ľuďom vojna v slovenských dedinách.
Tatranský Dóm na Hrebienku
ožil koncertom skupiny G. O. D. ´S.
Nedeľa tak patrila skupine šiestich
vokálno - inštrumentálnych mladých ľudí, ktorí prezentujú americký
gospel. Medzi ich skladbami nájdete
umelcov ako Kirk Franklin, Whitney Houston, Take 6 a podobne.
Členovia: Janka Tomko Ferenčíková, Petra Ferenčíková, Erik Holovka,
Damiána Jurašková, Klaudia Krivá,
Janka Petríková.
Voľné pokračovanie hry Pyžamo pre šiestich predstavilo v Dome
kultúry v Poprade v pondelok večer
príbeh krásnej parížskej modelky.
Milenecký trojuholník Bernarda,
jeho ženy Jacqueline a nádhernej milenky pokazí priateľ Robert
s takmer dokonalým alibi. Francúzska komédia autora Marca Camolettiho a režiséra hry Tri letušky
v Paríži je aktuálne hraná na celom
Slovensku. Nechýbali ani herecké
osobnosti: Gabriela Škrabáková,
Andrea Profantová, Danica Jurčová,
Anna Nováková, Richard Stanke,
Peter Sklár, Ján Dobrík či Michal
Rovňák.
Cestovateľský festival Cestou
necestou v stredu, 21. marca v Kine
Tatran Poprad predstavil návštevníkom chladnú tajgu Ruska, čarovný
Nový Zéland, Indiu a pokoj Andamandských ostrovov. Lenka Siváková strávil 9 mesiacov v malom meste
uprostred Ruskej tajgy, kde je zima
viac ako pol roka a cesta do najbližšieho mesta trvala 14 hodín. Kristína
Poperníková – Sama na cestách dole
hlavou: Nový Zéland, ktorý prevýšil
všetky jej očakávania. Michal Mihál
– Dva týždne autom po severnej Indii a Andamanské ostrovy. Netypická cesta z Dílí cez púšte Radžastánu,
až po vstupné bránu do Himalájí
a oddych na nádhernom ostrove.
Festival plný zaujímavosti a cestovateľských zážitkov pokračuje aj v ďalších mestách.
Slovensko s dlhodobo najobľúbenejšími destináciami – Tatry,
hlavné mesto Bratislava, Liptov,
kúpele či kultúrne a prírodné pamiatky UNESCO získalo prestížne
ocenenie z medzinárodného veľtrhu
(pokračovanie na str. 3)
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Dni mesta Vysoké Tatry
ktorej tajomníkom bol Ivan Bohuš st., mal čoraz viac práce v horách. A tak Chudík, Nedobrý a Bohuš iniciovali vznik profesionálnej
horskej služby, ktorej členovia by mohli zasahovať
bez ohľadu na iné zamestnanie. Štúdium sme úspešne
dokončili a nastúpili do profesionálnej horskej služby,
ktorá vznikla pri Jednotnom národnom výbore v roku
1950. Náčelníkom bol môj manžel Vladimír, ja som
bola tajomníčka a tretím profesionálnym členom bol
Július Andráši. Pomáhali nám aj dobrovoľníci, prichádzali k nám skvelí horolezci z celého Slovenska.
Bolo to pred 68 rokmi. Vďaka všetkým členom vznikol dnešný hodnotný imidž horskej služby.“ Jediná
žena v horskej službe v celom Československu mala
na starosti najmä organizáciu záchranných akcií.
Ďalšou kapitolou jej života bola škola. Po štyroch
rokoch v horskej službe sa vrátila ku profesii učiteľky. Na základnej deväťročnej škole v Dolnom Smokovci usporadúvala pre deti nevšedné výlety nielen
v Tatrách, ale aj stanovačky po celom Slovensku
a Česku. Od 60. rokov vyučovala angličtinu a nemčinu. „Ministerstvo školstva povolilo vyučovať cudzie
jazyky mimo vyučovania. Na hodiny mi prichádzalo
množstvo žiakov zo širokého okolia. S holandskou
školou, ktorá bola na výlete v Tatrách, sme začali
(dokončenie zo str. 1)

partnerstvo. Žiaci nadviazali priateľstvá prostredníctvom pen-friends, čiže posielania listov a pohľadníc.
Zdokonalili sa v jazyku a viaceré deti sa aj navštevovali- organizovali výmenné pobyty. Som rada, že
svet je tak otvorený, mohli cestovať a spoznať nielen
cudzie krajiny, ale aj ľudí a zistiť, že naozaj mnoho
ľudí je dobrých a ochotných pomáhať.“ V rokoch
1964 až 1969 bola vo funkcii zástupkyne riaditeľa
školy. Okrem vzdelania deťom vštepovala solidaritu, vzťah k všeľudským hodnotám, pomoci a dobru.
Po dvanástich rokoch na škole odišla učiť na Filozofickú fakultu UPJŠ do Prešova, kde pokračovala
v propagácii Tatier organizovaním spoločných výletov. „V Tatrách žijem veľmi dlho. Žiaľ, mnohí moji
súputníci tu už nie sú. Krásne prostredie Tatier pôsobí
na psychiku človeka. Keď sa ráno prebudíte a uvidíte ožiarené vrcholky hôr, nemôžete sa na nič hnevať.
Je tu krásne prostredie, čistý vzduch, život gombička.
Som vďačná osudu, že som tu mohla žiť a stretnúť takých skvelých ľudí,“ uzavrela Marta Šimová.
V sprievodnom programe účinkovali sólisti
Opery Štátneho divadla Košice, majster Jaroslav
Dvorský a Tatiana Paľovčíková- Paládiová. Hudobný sprievod im robilo sláčikové kvarteto Musica Iuvenalis a klaviristka Dana Zakhariya. (kb)

Projekt mesta má možnosť byť prioritou
STARÝ SMOKOVEC - Plánovaný projekt mesta zriadiť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Vysoké Tatry, Nový Smokovec
je vo fáze návrhu. Mesto tak zhrnulo tri základné atribúty, ktoré by
mohli zamiešať karty a rozhodnúť tak v prospech zriadenia CIZS.
Ministerstvo
zdravotníctva
slovenskej republiky už od roku
2015 v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti s Vyšším územným celkom
(VÚC) cez Integrovaný regionálny operačný program pripravuje výzvu na zriadenie Centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Po konzultáciách
na Prešovskom samosprávnom
kraji (PSK) a odborom zdravotníctva v okrese Poprad sú tak
naplánované minimálne 2 centrá. Projekt mesta Vysoké Tatry nie je zatiaľ definovaný ako
prioritný. No aj napriek tomu
Zdravotné stredisko VT, Nový
Smokovec pripravuje technický projekt, ktorý by vznik CIZS
v meste mohol zaradiť do realizácie. Mesto sa do výzvy zapojí
a pomocou naplánovanej rekonštrukcie budovy, samotnej
modernizácie vybavenia a zhrnutím 3 nosných atribútov tak
aktivizuje svoje úsilie. Návrh tak
vychádza z logických a objektívnych podkladov, medzi ktorými
sú: 1. Dopravná obslužnosť VT,
2. Mimoriadna návštevnosť a 3.
Zlepšenie dostupnosti a kvality
zdravotnej starostlivosti.

Dopravná obslužnosť Vysokých Tatier sa vyznačuje predovšetkým veľkou rozlohou
a nízkou hustotou obyvateľov
s prakticky troma centrami: Starým Smokovcom, Tatranskou
Lomnicou a Štrbským Plesom.
Zahrňuje tak predovšetkým
územia mesta Vysoké Tatry ako
aj širšie územie okresov Poprad,
Kežmarok, Liptovský Mikuláš
a Tvrdošín s priľahlým územím Malopolského vojvodstva
a okresu Nowy Targ. Väčšina
územia je súčasťou Tatranského národného parku (TANAP)
a Poľského tatranského národného parku. Územie a jeho využitie
patrí najmä cestovnému ruchu
zameranému na zlepšenie zdravia, rekreovanie, športovanie či
oddychu. Denná návštevnosť
v špičke je takmer 35 tisíc návštevníkov. Takmer 40 % z nich je
tu aj priamo ubytovaných v hoteloch a penziónoch, z toho cca
10 % v liečebných domoch. Väčšinu (60 %) tvoria jednodňoví
návštevníci. Ruka v ruke kráča
s návštevnosťou doprava. Tá je
počas akcií, prázdnin, dovoleniek či aktuálnej mimoriadne
zvýšená. Mimoriadne vysoká

návštevnosť sa riešiť mimoriadnymi opatreniami v organizácii
dopravy. Nielen návštevnosť ale
aj počas nepriaznivého počasia
je prístup k zdravotnej starostlivosti náročnejší, čo predstavuje
takmer 20 minút.
Mimoriadnu
návštevnosť
Vysokých Tatier podporujú
celoslovenské štatistiky cestovného ruchu. Podľa údajov Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región VT, vychádzajúci
z metodiky Štátnych lesov TANAP-u navštívilo územie VT
za obdobie uplynulého roka
takmer 3 milióny návštevníkov.
Historicky najvyššiu návštevnosť zaznamenali Tatry v roku
2016 kedy sa zvýšil nielen počet
domácich návštevníkov na 64 %
ale aj denná návštevnosť v letnej
a zimnej sezóne.
Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti,
by v prípade vytvorenia CIZS
Vysoké Tatry, Nový Smokovec
prispelo k vzniknutiu priestoru
pre obsadenie ďalších a chýbajúcich ambulancií. Rozšírenie
poliklinických ambulancií, napr.
rehabilitácie, ktoré by organizačne, ekonomicky a účtovne patrili
pod novú neziskovú organizáciu
tzv. CIZS VT, N. Smokovec, n. o.
a partnerských vzťahoch s jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.  (danbir)
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Brány múzea otvoria už budúci týždeň
Poprad - Podtatranské múzeum v Poprade otvorí svoje priestory verejnosti po komplexnej rekonštrukcii hlavnej budovy múzea na Vajanského 72/4 v Poprade a mesiacoch príprav novej expozície 28. marca 2018. Komplexná rekonštrukcia v rokoch 2015
– 2016 priniesla múzeu nový vzhľad úpravu exteriéru a moderný interiér.
V roku 2017 sa pozornosť a práce múzejníkov sústreďovali predovšetkým na realizáciu novej expozície Poprad a okolie v zrkadle
vekov. Po schválení finančných
prostriedkov na expozíciu Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja a Zastupiteľstvom mesta Poprad v auguste 2017 sa začali
práce na zhotovení vitrín a ďalšieho mobiliára (deliace steny, pódiá,
špeciálne vitríny) expozície. Expozícia Poprad a okolie v zrkadle
vekov svojím obsahom, štruktúrou a členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie
o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí
mesta Poprad a okolia od praveku
až po súčasnosť. Svojím obsahom
a prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením
zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade a predstaví
už zdigitalizované zbierkové predmety. Niektoré exponáty z fondu
archeológie, numizmatiky, etnografie, histórie, umenia alebo kniž-

nice múzea budú prezentované
po prvýkrát, prípadne po dlhšom
čase. Nebude chýbať neandertálec
z Gánoviec, výdreva obetnej studne z Gánoviec z doby bronzovej,
vzácne mince, medaily, odznaky,
ninera – unikátny hudobný nástroj zo 17. storočia, reštaurované
historické knižničné dokumenty
zo 16. storočia, reštaurované umelecké diela, vrstevnicová reliéfna
mapa Vysokých Tatier, propagačné
predmety a tlačoviny z najvýznamnejších športových podujatí,
množstvo fotografií a ďalšie. Mnohé zbierkové predmety zaradené
do expozície boli v predchádzajúcich rokoch reštaurované alebo
získané do zbierkového fondu múzea prostredníctvom grantového
programu Ministerstva kultúry SR,
od roku 2016 Fondu na podporu
umenia, alebo s prispením zriaďovateľa.
Nová expozícia múzea, situovaná
na druhom nadzemnom podlaží
s plochou 346 m² predstaví návštevníkom viac takmer 600 kusov
zbierkových predmetov. Na dru-

P r e ž i l l e n j e d i ný

hom nadzemnom podlaží, v novom výstavnom priestore (100
m²), súčasne sprístupní múzeum
výstavu pod názvom Múzeum
otvorené..., ktorá priblíži doterajšie
stavebné úpravy a obnovu budovy,
sídla múzea na Vajanského ulici.
Súčasťou komplexnej rekonštrukcie budovy Podtatranského
múzea v Poprade, bola aj príprava
expozičných priestorov na prezentáciu unikátneho archeologického
nálezu – hrobky kniežaťa z Popradu - Matejoviec z konca 4. stor. n. l.
Päť miestností na prvom nadzemnom podlaží a jedna v suteréne
určené na novú expozíciu, zatiaľ
nebudú sprístupnené. Návštevníci
novej expozície Poprad a okolie
v zrkadle vekov, v časti venovanej neskorej dobe rímskej nájdu
niekoľko originálnych predmetov
z hrobky, ktoré múzeu zapožičal
Archeologický ústav SAV Nitra.
Realizácia a otvorenie stálej expozície hrobky si bude vyžadovať
osobitnú pozornosť, združenie
finančných prostriedkov a úzku
spoluprácu viacerých odborných
inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia. Prvé pracovné stretnutie odborníkov je plánované už v apríli
tohto roku. 
(red.)

Kamzíka spoločne naložili na sane
ťahané skútrom a transportovali ho
tatranská lomnica - Začiatkom marca spojili zamest- na Zverovku. „Bol veľmi vysilený, vôbec
nanci Štátnych lesov TANAP-u a Správy TANAP-u sily pri zá- sa nebránil. Zobrali sme ho na ruky, zabalili do deky a zviezli dole,“ opísal sichrane troch vysilených kamzíkov. Žiaľ, prežil len jediný.
tuáciu Michal Gazda zo Štátnych lesov
Ten bol niekoľko dní v opatere ochranárov. Až keď sa jeho TANAP-u. Hoci sa vysileného capka
zdravotný stav zlepšil, pustili ho naspäť do prírody.
ihneď ujal veterinár, ani tento kamPrvý vyčerpaný kamzík bol zaregistrovaný zík neprežil. Ďalšie echo o vyčerpanom kamzíkovi
pri Sliezskom dome. Útočisko našiel v kotolni horské- prišlo spod Popradského plesa, kde turisti v nedeľu
ho hotela, kde prečkal noc. Zamestnanci kontaktovali ráno zahliadli zhruba v štvrtine cesty od zastávky
pracovníkov Správy TANAP-u, ktorí sa vysileného TEŽ smerom na Popradské pleso asi dvojročného
zvieraťa ujali. Aj napriek ich úsiliu približne ročné jedinca ležiaceho na okraji asfaltky. Vysilené zviera
kamzíča na druhý deň uhynulo. Medzitým prišlo nereagovalo ani na brechot psov, na nohy sa postaďalšie hlásenie od turistov z Oravy. Zhruba rovnako vilo až v okamihu, keď sa ho pokúsili odchytiť zastarého kamzíka spozorovali bezvládne ležať pri ceste mestnanci Správy TANAP-u. Po niekoľkých pokupod Ťatliakovou chatou v Západných Tatrách. Keďže soch to však napokon vzdali v nádeji, že kamzica sa
autom sa k nemu zamestnanci Štátnych lesov TA- predsa len dokáže sama o seba postarať. Na druhý
NAP-u z ochranného obvodu Zverovka nedokázali deň sa však situácia zopakovala. „Ležala asi tridsať
dostať, požiadali o pomoc horských záchranárov. metrov povyše miesta, kde sme ju našli deň predtým.
Autom sme ju previezli na polesie,“ povedal
Pavol Kráľ, zamestnanec Štátnych lesov TANAP-u z ochranného obvodu Štrbské Pleso.
Rumunské ženy, ktoré sa hrali na hluchonemé sa Tam si ju prevzali pracovníci Správy TAzačiatkom minulého týždňa pohybovali po Tatranskej NAP-u, vysilené zviera vzápätí prezrel aj veLomnici. Od ľudí sa im na nepovolenú zbierku podarilo terinár. „Podobne ako predchádzajúce dva
vytiahnuť peniaze. Po príchode hliadky boli rumunské kamzíky, aj ona dostala glukózu, antibiotiká,
ženy zázračne vyliečené a popreli akékoľvek protiprávne komplex vitamínov a minerálov, ako aj liečiaktivity. Príslušníci Mestskej polície vo Vysokých Tatrách vo na naštartovanie trávenia,“ konkretizoupozorňujú občanov, že každá zbierka musí byť evidovaná val riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.
a ohlásená. Zároveň prosia verejnosť, aby podobným pod- Na nohy sa ju pokúsili postaviť aj kozím
vodníkom nenaletela a ich pohyb ohlásila mestskej alebo mliekom, zásobami sena i sušenej jarabiny.
štátnej polícii.
„Má dobrý apetít, pije vodu aj kozie mlieko
V Tatranskej Lesnej dopadol blízko vozovky obrovský bez našej asistencie, takže sa tešíme, že aspoň
kameň. Našťastie pád kameňa nikoho neohrozil a nezra- ona prežila,“ dodal šéf ochranárov, ktorí sa
nil, MsP aj napriek tomu prosí vodičov o zvýšenie opatr- o kamzicu starali, kým sa nezotavila a nenosti. 
(danbir) pustili ju naspäť do prírody. 
(red.)

Mestská polícia informuje
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videli sme
(dokončenie zo str. 2)

cestovného ruchu. Potvrdilo sa, že
Slovensko je vo svete vnímané ako
atraktívna, dôveryhodná a vyspelá
krajina, uviedla K. Ducká hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby
(MDV) Slovenskej republiky.
Poctivé mapy vo Vysokých Tatrách ponúkajú možnosť zapojiť verejnosť do zberu informácií a názorov na verejné priestory vybraných
slovenských miest. Poctivú mapu
si tak vytvoria samotní občania
svojimi postrehmi, pripomienkami, nápadmi i pozitívnou kritikou.
Takéto zmapovanie sa stáva cenným zdrojom informácií pre samosprávu, architektov a na ďalší
výskum. Prostredníctvom linku
https://www.pocitovamapa.sk/vysoke-tatry-2018/ zodpoviete dokopy
8 otázok týkajúcich sa atraktívnosti
priestorov, dopravy, zelene a bezpečnosti. Do iniciatívy sa zapojilo
zatiaľ 14 slovenských miest vrátane
mesta Vysoké Tatry.
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný
Smokovec zorganizoval 16. a 17.
marca pracovný seminár v priestoroch hotela Atrium v Novom Smokovci. Seminár bol určený pre lekárov – špecialistov, zaoberajúcich sa
problematikou respiračných chorôb
detí a dorastu.
Aj napriek mrazivým teplotám
a nebezpečnej vlčej svorke, ktorá vyčíňala na Bajkale, sa chatár z Chaty
pod Rysmi, Viktor Beránek, úspešne
vracia domov zo svojho putovania.
O jeho prechode cez najhlbšie jazero
sveta určite ešte napíšeme.
Bežci Tomáš Kačmarčík a Stano
Pavelek predviedli úctyhodný športový výkon. Na skialpinistických
lyžiach prešli trasu spájajúcu 12
vysokohorských tatranských chát.
Celé im to trvalo necelý jeden deň,
presnejšie menej ako 15 hodín. Spoločne absolvovali túto trasu aj v lete,
o čom bol natočený aj krátky film
12CH (12 chát) Vysoké Tatry Trail
– Dvaja kamaráti a jeden veľký sen.
V najbližšej časti EXTRÉMNE
V HORÁCH autor Rasťo Hatiar
predstaví rýchlostného lyžiara Michala Bekeša zo Ždiaru, preteky
GRAND VERTICAL TOUR v Tatranskej Lomnici a Slovenskú horolezeckú expedíciu v Kirgizstane,
ktorej sa podaril prvovýstup "SUMMER BOUQUET". Táto časť bude
odvysielaná na RTVS 2 v piatok
30. marca o 16.30, v sobotu o 8.30
a v nedeľu, 1. apríla o 7.30 hodine.
(danbir)

počuli sme
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Tatranské deti kreslili s ilustrátorom
V rámci programu Dni mesta zavítal k tatranským deťom popredný slovenský výtvarník, ilustrátor
detských kníh a časopisov, Miroslav Regitko. Žiakom Základnej školy Dolný Smokovec a Materskej
školy Nový Smokovec ukázal niektoré z jeho diel a zasvätil ich do tajov ilustrácie pre deti.
Miroslav Regitko (*1965) je
rodákom z Hnúšte. Ako žiak
navštevoval Ľudovú školu umenia, v ktorej získal základy kreslenia. V rokoch 1989 až 1995
študoval voľnú grafiku a knižnú
ilustráciu u profesora Dušana
Kállaya na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
V rokoch 1987 až 1990 ilustroval detský časopis Ohník,
od roku 1990 Fifík. Jeho ilustrácie sa nachádzajú aj na obaloch
obrázkových CD, v učebniciach
matematiky a prvouky pre základné školy, v učebniciach
vlastivedy pre sluchovo postihnutých. Ilustroval desiatky kníh
pre deti a dospelých. Okrem
voľnej grafiky sa venuje aj portrétovej karikatúre známych
i neznámych osobností. Je
autorom výtvarného návrhu
pamätnej tabule na budove

Miroslav Regitko na tvorivej besede v Základnej
škole v Dolnom Smokovci. 
Foto: kb

detského domu Bibiana v Bratislave a obrazovej časti troch
monolitov na námestí v Šali,
ktorých autorom je Imrich Pleidel. Biely lišiak Tom, oficiálny
maskot slovenskej výpravy paralympionikov v Pjongčangu,
je podľa námetu Kristiána Biľa
zo Základnej školy Malcov dielom výtvarníka Miroslava Regitka. Žije a tvorí v Šali. Práci

s deťmi sa venuje naozaj veľa,
no v Tatrách bol ako ilustrátor
prvýkrát: „Besedy s deťmi organizujem nie len na Slovensku,
ale aj v zahraničí. V rámci Dni
Slovenskej kultúry organizovaných ambasádou v Srbsku mám
besedy v rôznych miestach krajiny. V Tatrách som ešte nebol,
najbližšie v Poprade a v Spišskej
Sobote.“ Inšpiráciu pre svoje

diela nachádza priamo v textoch kníh, ktoré ilustruje: „Ak
je knižka dobre napísaná, ilustrátor len obťahuje verše, ktoré
básnik napísal. Dokážem si to
potom veľmi dobre predstaviť.
Najradšej kreslím živé motívyľudí, zvieratá a gestá,“ povedal
Regitko.
Žiaci v Dolnom Smokovci
dostali za úlohu nakresliť ľubovoľnú rozprávkovú postavičku. Fantázii sa medze nekladú a každé dieťa nakreslilo
originálny obrázok, ktorý im
ilustrátor ohodnotil. Od primátora dostali za svoje diela sladkú
odmenu. Po podpísaní knižiek,
ktoré ilustroval, sa presunul
za škôlkarmi do Nového Smokovca. Poukazoval im originály
jeho diel z pripravovanej knižky Mlynárske povesti od Hany
Koškovej. Škôlkarom nakreslil
na interaktívnu tabuľu obrázky, ktoré deťom vyčarili úsmev.
Na záver si vyfarbili čiernobiele ilustrácie z rôznych knižiek,
ktoré im priniesol.
(kb)

Záver osláv Dní Mesta Vysoké Tatry v znamení architektúry
Vernisáž výstavy Aaltova príroda: Úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom
staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch minulého storočia bola bodkou za tohtoročnými Dňami mesta Vysoké Tatry.
Riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade A.
Komorná atmosféra priestorov Vily Flóra
v Starom Smokovci s dielami Alvara Aalta Ondrušeková vo svojom príhovore vyzdvihla
ponúkla návštevníkom neopakovateľný záži- dielo a prácu autora.
tok. Hudobný úvod patril piesni od Mariána
„V roku 1939 mal Alvar Aalto 42 rokov a už
Čekovského, Myslím, že môže byť v prevede- vtedy o ňom známy architekt Frank Lloyd
ní hudobného hosťa, muzikanta, skladateľa Wright povedal, že je to tvorba skvelého géa speváka Mária Karasa.
nia, génia architektúry. Vážili si ho mnohí
Prezentáciou tejto výstavy sa Tatranská ga- architekti sveta, sám bol v mnohých spolkoch,
léria v Poprade pripojí k mestám a inštitúciám medzinárodných zoskupeniach architektov.
vo svete ktoré si pripomenuli nedávne 40. vý- Mal možnosť spolupracovať s tými najprestížročie od úmrtia tohto velikána. Výstavu „od nejšími, napríklad s kolegom Le Corbusierom
nuly“ pripravil Kabinet architektúry v spolu- a inými. Jeho tvorba sa stala známou nielen
práci s Univerzitou Aalto v Espoo vo Fínsku. vo Fínsku ale prisvojili si ju aj iní architekti.
Expozícia je zameraná mimo iného na málo Okrem rodinných víl, kostolov, kaplniek proznámu a ku škode milovníkov architektúry jektoval aj rôzne zariadenia, kultúrne, sociála umenia zatiaľ opomenutú „epizódu“, ktorá ne, ktoré sú návštevníkovi pripravené v rámci
významne ovplyvnila tvorbu Aalta. Formou výstavy. Krátky zostrih autorovej tvorby si
výstavy je na Slovensku prezentovaná vôbec návštevníci môžu pozrieť aj v krátkych video
po prvýkrát.
šotoch, ktoré demonštrujú tvorbu významného architekta.“
Tadeáš
Goryczka
nás následne previedol výstavou. Nadviazal na slová riaditeľky
A. Ondrušekovej a vyzdvihol dobrú spoluprácu na spoločných
projektoch. V prostredí
Vily Flora sa podľa jeho
slov príjemne inštalovala tvorba skvelého
Vila Flóra v Starom Smokovci ožila tvorbou
architekta A. Aalta.
architekta A. Aalta. Zľava: T. Goryczka,
Podľa T. Goryczka sa
A. Ondrušeková, J. Bendík a J. Mokoš. Foto: kb

prostredníctvom výstavy snažili predstaviť
najlepšie diela architekta, ktoré ho preslávili
a urobili z neho génia. To čo sme mohli v galérii obdivovať bola podľa jeho slov aj svojská
obývacia izba, kde možno nájsť prvky, ktoré
máme aj vo svojich domácnostiach. Nezabudol ani pripomenúť materiály, ktoré sprevádzali jeho tvorbu. Najmä drevo, ľudová
architektúra a elegancia celej tvorby. Záver
oficiálnej časti vernisáže patril rovnako ako
v úvode hudbe umelca M. Karasa.
Alvar Aalto (1898-1976) patrí ku skupine
tých najvýznamnejších tvorcov modernej architektúry a umenia 20. storočia, ktorých filozofia pohľadu na svet a myšlienky vplývajúce
na kvalitu životného priestoru sú stále aktuálne. Celou Aaltovou tvorbou prechádza jeho
snaha o vytvorenie harmónie medzi človekom,
jeho okolím a domom, v ktorom tento človek
skutočne žije. Vo svojej tvorbe sa nechával
inspirovať prírodnými štruktúrami a pôsobením prírody na človeka. Bol kozmopolitným
človekom, a hoci pochádzal z Fínska, jeho
tvorba očarila mnohých zákazníkov a milovníkov umenia z celého sveta. Vrcholné diela odkazujú na autorovu syntézu poznatkov
stavebných tendencií a estetických princípov
oboch spomínaných kultúr. Zároveň nesú
posolstvo Aaltovho humanistického prístupu
k tvorbe architektúry a hlboký záujem o fyzické a psychologické potreby moderného človeka, jeho zmysly a vzťah k prírode. Výstava je
reinštaláciou projektu Kabinetu architektúry
a University Aalto vo fínskom Espoo. Výstava
potrvá do 10. júna v priestoroch Vily Flóra
v Starom Smokovci. 
(danbir)

Ženy v tieni hôr
Na Medzinárodný deň žien uviedol Oto Rozložník do života
svoju druhú publikáciu. Kniha príbehov, spomienok a faktov
o ženách v horách nesie názov „Ženy v tieni hôr.“

Oto Rozložník, Jana Šperková, Vladimíra Tatarková a Iva Sikulová počas
krstu knižky vo Ville Dr. Szontagha v Novom Smokovci. 
Foto: kb

Kniha plná veselo-smutných
príbehov vznikla s cieľom priblížiť čitateľom často neľahký,
no ináč krásny život žien, ktoré
milujú hory. „V knihe sa venujem ženám z hôr, ženám, ktorých život je spojený s Vysokými
Tatrami, ženám, ktoré ich milujú a ktoré milujú mužov hôr –
horolezcov, záchranárov, chatá-

rov, turistov, lyžiarov,“ uviedol
autor knihy v úvodnom predslove. Píše o ženách, ktoré ostávajú doma a boja sa o svojich
manželov v horách. „Pri všetkej
práci, udržiavaní domácnosti,
výchove detí od nich väčšinou
muži chcú, aby boli stále upravené, usmiate. A ony to zvládajú.
Práve to ma inšpirovalo k na-

písaniu knihy o ženách, ich zážitkoch.“ Viac ako sto príbehov
dopĺňajú dobové a súčasné fotografie, ale aj výpovede mužov,
ktorých „nežnejšie polovičky“
podporujú a ktoré stretávajú
v horách.
Na krst si vybral tri ženy, ktorých osud je s horami veľmi silno spätý. Prvý príbeh v knižke,
príbeh o magickom svete hôr
a láske k nim napísala Vladka Tatarková, ktorá spomína
na detstvo v horách so svojím
otcom, ktorému vďačí za svoj
vzťah k prírode. Aj kapitoly Janky Šperkovej sú poďakovaním
otcovi. Spomína na spoločné
túry a úsmevné zážitky, ktorých
mali od jej útleho veku naozaj
veľa. Ivana Sikulová napísala
o svojej ceste k horám a profesii záchranárky. Čitateľa pohltia
napínavé zážitky z hôr, ktoré
zažila nielen s lavínami a pri záchranných akciách.
Kniha je momentálne v predaji v Tatranských informačných kanceláriách, v Kníhkupectve v Tatranskej Lomnici
a v suveníroch na železničnej
stanici v Starom Smokovci. (kb)

Súťaž o lístky na koncert skupiny HEX,
kde sa zasmejete aj si zatancujete!
Kombinácia hitov skupiny HEX a humorných historiek v podaní Silných rečí Jána Gorduliča. Tak bude vyzerať turné
kultovej skupiny, na ktorom predstavia nový album s názvom TEBE. Ďuďo, Yxo, Fefe a Tybyke samozrejme nevynechajú
všetky overené hity „Keď sme sami“, „Nikdy nebolo lepšie“ či
„V piatok podvečer“. Turné HEX feat. Silné reči TOUR štartuje 5. apríla v Prešove a končí 19. apríla v Bratislave.
HEXáci Peter „Ďuďo“ Dudák,
Martin „Fefe“ Žúži, Tomáš „Yxo“
Dohňanský a Tibor „Tybyke“ Szabados sú na scéne takmer 30 rokov
a vždy svojich fanúšikov dokážu
prekvapiť. Tentokrát si vymysleli výnimočné spojenie ich hudby a humoru, s ktorým vyrazia
na HEX feat. Silné reči TOUR.
„Janovi sme otvorili náš foto a video
archív, ktorý sme ešte nikdy nikomu neukázali. Bude to naozaj kopec humoru na tému HEX. Jano je
v hovorenom slove majster a turné
by mohlo mať kľudne podtitul "všetko, čo ste o HEXe nevedeli," opisuje turné basgitarista Tomáš „Yxo“
Dohňanský. Na turné 8 koncertov
si dali pripraviť špeciálnu scénu,
svetlá a zvukovú aparatúru ušitú
na mieru. Za kapelou bude veľká
LED obrazovka, na ktorej pôjdu
klipy, fotky a videá z minulosti.
S Jánom Gorduličom sa poznajú
už dlho, krstil ich album "Ty a ja".
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Na turné s HEXom by mal aj zaspievať. Na HEX feat. Silné reči
TOUR odznejú skladby z nového
albumu „Ľahký song“ a „Nezaspím.“ Kapela zahrá aj piesne Dievčatá, Srdce, Tak aspoň chvíľu skús
a skladbu Oteckovia, ktorú nahrali
pre úspešný seriál. Nebudú chýbať
ani staršie veci, ako Madelaine,
Vetroň, Nikdy nebolo lepšie, V pia-

tok podvečer či Keď sme sami.
Niektoré staršie skladby dostanú
jemne nový šat. Koncert bude predelený štyrmi standupmi, takže to
bude spojenie hudby a humoru.
Vstupenky na toto jedinečné
podujatie sú v predaji v sieti Ticketportal. Dvaja z Vás môžu vyhrať dva lístky na koncert, ktorý
sa uskutoční 7. apríla O 19.00
hodine v Aqua City v Poprade! Stačí, ak nám napíšete, čo
znamená názov skupiny HEX
a mená dvoch víťazov uverejníme v najbližšom vydaní novín.
Odpovede posielajte do 2. apríla
na mailovú adresu katarina.bohusova@vysoketatry.sk  (red.)

Členovia skupiny HEX. Foto: archív skupiny

Avizujeme
V sobotu 24. marca si môžete
vyskúšať campovanie na snehu.
Snow camp, zážitková akcia začne
v Tatranskej Lomnici a ratrakom sa
vyveziete priamo na Skalnaté pleso. Na odvážlivcov dohliada profesionálny inštruktor a večer spestrí
horský tematický film. Zažijete tak
noc v expedičnom tábore, spanie
v termo spacích vakoch so špeciálnymi karimatkami a v stanoch
určených do extrémnych podmienok. Objednať sa môžete osobne
v Infocentre v Tatranskej Lomnici,
alebo online na www.gopass.sk.
Oslava Veľkej noci v Hoteli
Lomnica v Tatranskej Lomnici počas sviatočného víkendu. Tradičné
ľudové remeslá v tvorivých dielňach sprístupnené verejnosti zadarmo. Nedeľné vystúpenie bude
patriť Slovenskému Ľudovému
Umeleckému Kolektívu SĽUK-u.
Určené hosťom hotela ale aj verejnosti, počet miest je však obmedzený. Cena predstavenia je 15 eur
a lístky si môžete zakúpiť na recepcii hotela.
Na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici bude 1. apríl - Veľkonočná nedeľa, vyhradená lyžovačke. Karneval na svahu a preteky
v maskách, či hudobná skupina
TRAKY a Vilema a ľudový rozprávač Jožko-Jožka na jednom mieste.
Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest vstúpil
do svojho 25. ročníka. V rámci
premietaní po Slovenských mestách, bude v Poprade od piatku
23. marca do pondelka 26. marca.
Na festivale sú v zastúpení rôzne
žánre, od trilleru, životopisnej hudobnej drámy, cez komédiu zo susedného Česka. Záver bude patriť
dráme Cukrár. Počas festivalu sa
rozhodlo o najlepšom krátkom filme. Za vstup si zaplatíte 5 eur alebo 3 eurá po predložení klubového
preukazu.
Ski team Zampa v nedeľu 25.
marca už v piatom ročníku Žampa cupu na Štrbskom Plese – Interski privíta detských súťažiacich
v disciplíne paralelný slalom (15
m). Všetky deti narodené od roku
2002 do 2010 si môžu zmerať svoje
sily, zalyžovať a zabaviť sa. Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť zaslaním prihlášky.
Jarné Smokovecké trhy v čase
od 29. marca do 2. apríla organizované Kaviarňou a čajovňou U Vlka
a Mestom Vysoké Tatry predstavia
prezentáciu a predaj originálnych
výrobkov a tvorbu umelcov žijúcich v Tatrách. Počas trhov môžete
bližšie spoznať výrobu šperkov, keramiky, obrazov, výrobkov z kože,
(pokračovanie na str. 6)
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sprievodnou akciou budú aj umelecké vystúpenia so šperkárkou Miriam Veselou. Vstupné na umelecké
posedenia sú 3 eurá.
V rámci piestnej spomienky
na pamiatku obetí prvého transportu dievčat a žien zo Slovenska do koncentračného tábora
Auschwitz pripravila Tatranská galéria v Poprade program podujatí.
Od piatka, 23. marca v priestoroch
Gymnázia Kukučínova v Poprade so začiatkom po obede 12.30
hodine bude stretnutie venované
spomienke na prvý transport. V sobotu v Tatranskej galérii o 16.30
bude predstavená knihy Ladislava
Grosmana NEVESTA, premietanie
dokumentárneho filmu OĽGY POHANKOVEJ Posolstvo pre život.
V Dome kultúry bude program venovaný koncertu speváckeho zboru
EBEN EZER a klezmerbandu MI
MARTEF a uvedeniu knihy ANNY
ONDRUŠEKOVEJ Izrael – malá
krajina veľkých darov. Záver série
podujatí bude v nedeľu, 25. marca
o 15.00 hodine patriť slávnostnému
kladeniu vencov pri Pamätnej tabuli obetí holokaustu v Poprade.
Počas nasledujúceho týždňa
sa od 20. do 27. marca organizuje
vo Vysokých Tatrách vzdelávací
projekt Erasmus+ na tému Podnikanie vo vidieckych oblastiach
- Entrepreneurship in rural areas. Cieľom projektu je predstaviť
fungovanie podnikania na vidieku
jeho možnosti, proces ako sa stať
podnikateľom
prostredníctvom
vzdelávacích aktivít v rámci prezentácií, diskusií, návštev podnikateľských subjektov v rámci
oblasti Vysokých Tatier a prispieť
tak k rozvoju vidieka. Účastníci
tak odprezentujú kultúru svojej
krajiny. Okrem toho je pripravená
aj ochutnávka pre miestnych občanov vo štvrtok a piatok o 20.00
hodine v obci Gerlachov.
Súťaž lesníkov Venerovského
memoriálu so svojim 54. ročníkom sa v čase od 25. do 27. marca uskutoční v športovom areáli
FIS na Štrbskom Plese. Zasúťažia
si lesníci nielen zo Slovenska, ale
aj z Českej republiky a Maďarska,
Poliaci a Ukrajinci tento rok účasť
na pretekoch odmietli. Vyše stovka
pretekárov si tak zmeria svoje fyzické sily v behu na lyžiach, streľbe
zo vzduchovky a v obrovskom slalome. Samotný víťaz v dvojkombinácii získa titul Majster lesník Slovenska, víťazka sa stane Majsterkou
lesníčkou Slovenska a absolútny
víťaz bude zároveň aj Víťazom Venerovského memoriálu.
(danbir)
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skúšky a výcvik lavínových psov
Pri Popradskom plese sa
minulý týždeň uskutočnil
Medzinárodný kynologický
seminár.
Päťdňový seminár organizovala Horská záchranná služba
(HZS). Okrem psovodov z kynológie HZS zo Slovenska, sa
akcie zúčastnili aj Poliaci, Česi,
Bulhari a Chorváti. Celkovo 29 psovodov zo Slovenska
a 4 zo zahraničia sa venovalo
príprave a preškoleniu lavínových psov v oblasti vyhľadávania a vyhrabávania zasypaných
osôb pod lavínou. Seminár bol
zameraný na plošné vyhľadávanie v lavíne, nácvik letu vo vrtuľníku a oboznámenie sa s novinkami v oblasti zdravovedy.
Mladé psíky sa učili vyhľadávať
zasypané osoby a predmety,

Psovod Rasťo Goriščák
s 10-mesačným Bakom, najmladším lavínovým psom
v HZS Vysoké Tatry, počas
vyhrabávania figuranta
spod snehu. Foto: kb

natrénovali si let a nastupovanie
do vrtuľníka, ako aj vysadenie
na lavínisko pomocou palubného žeriava. Súčasťou kurzu boli
aj skúšky pre služobne staršie
psy, ktoré získavali spôsobilosť
na vyhľadávanie v lavíne, prípadne nadobudli vyššiu kvalifikáciu alebo si obhájili získanú
kvalifikáciu na základe stano-

vených podmienok vyhľadávania. Večer absolvovali psovodi
prednášky z oblasti zdravovedy, oboznámili sa s najnovšími
zdravotníckymi technológiami, ako napríklad s použitím
prístroja na automatické mechanické stláčanie hrudníka
Schiller, prvého prístroja svojho
druhu na Slovensku. 
(kb)

Občianske združenie Tatranský parlament
zorganizovalo už štvrtú Plesovú veselicu tatranských osád
Ešte v januárovom Tatranskom dvojtýždenníku ste si mohli všimnúť pozvánku na IV. Plesovú veselicu tatranských osád, ktorá sa konala na už tradičnom mieste v hoteli Morava v Tatranskej Lomnici.
Za touto akciou stojí organizačný tím z občianskeho združenia Tatranský parlament, ktorého cieľom
od začiatku (roku 2014) bolo dať možnosť najmä obyvateľom mesta Vysoké Tatry zabaviť sa v pohodovej uvoľnenej atmosfére, skvelej partii, na vysokej úrovni, pri zachovaní najpriaznivejších cenových
relácií za vstupenky, nakoľko sa žiadna akcia podobného charakteru na našom území nevyskytuje.
Na začiatku bola iniciatíva pár ľudí, ktorým sa ne- cerých strán a pozícií. Medzi tieto akcie patria Plepozdávala situácia ohľadom spoločenského spoluna- sová veselica tatranských osád, Darovať život máme
žívania obyvateľov nášho mesta, ktoré je rozlohou v krvi, Vyčistime si Tatranskú Lomnicu, Vyčistime
jedno z najväčších v strednej Európe. Hoci mesto si Smokovce, Vyčistime si potoky, Rozbehni svoje
existuje už od roku 1949, veľmi veľa obyvateľov sa mesto, či vybudovanie knižných búdok na frekvenmedzi sebou vôbec nepozná. Boli si vedomí toho, že tovaných miestach a staniciach električiek, na ktoré
to nie je možné zmeniť zo dňa na deň a ani to, že sa pripravujú v roku 2018.
dajú dohromady všetkých so všetkými, ale aj tak si
Ako bolo spomenuté 26. januára sa konala už IV.
dali za cieľ urobiť preto maximum, aby to zmenili. Plesová veselica tatranských osád. Veľa ľudí sa nás
Dali hlavy dohromady a vymysleli akcie, ktorými pýta na zvláštny názov, ktorý sme jej priradili. Našou
sa snažia priblížiť sa k ich ušľachtilému cieľu z via- odpoveďou je, že chceme, aby ľudia vedeli, že sa jedná
o trošku menej ako nóbl ples, ale oveľa viac
ako obyčajnú „dedinskú zábavu“. Znamená
to, že nezáleží až tak na tom, aby ste mali každý rok nové šaty, novú frizúru, nové dekorácie, no záleží na tom, aby ste si vždy nabalili
dobrú náladu a pripravili sa na stretnutie
so skvelými ľuďmi zo všetkých kútov Tatier,
ktorých ste, po väčšine, videli a zabavili ste sa
s nimi naposledy pred rokom.
Rozmýšľali ale nad vyššou pridanou hodnotou, ktorú by tejto skvelej akcii dali a prišli s ideou, aby sa väčšina z výťažku z tomboly, ktorá je súčasťou každého poriadneho
Snehový Mikuláš, Betlehem či nosič. Peter Petras
plesu, stal nápomocným nejakej organiz Rainerovej chaty pre návštevníkov pripravuje v prízácii/klubu, ktorý pôsobí na území mesta
pade priaznivých snehových podmienok stále nové
Vysoké Tatry a pracuje s obyvateľmi nášho
snehové sochy. „Najnovšie je pri chate tento nosič, ktorý je
mesta. Tak vznikla záštita, ktorá sa každý
vysoký tri metre (keď sedí). Pre deti som spravil aj šmýkačrok po polnoci presúva do iných rúk.
ku zo snehu a počas sviatkov tu bude Veľkonočné vajce,
Počas prvého „skúšobného“ ročníka
záštitu na seba zobrali poslanci mesta, ktona ktoré už zhŕňam sneh z okolia chaty. Baví ma stavať
rí úspešne oslovili 80 občanov zo svojho
tieto sochy a predstavujú určitú pridanú hodnotu pre návokolia a zaplnili tak
(pokračovanie na str. 8)
števníkov chaty,“ povedal chatár.
Foto a text: kb
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Jozef Janiga o  svo j e j l á s k e k Tat r á m
V sérií komorných posedení v Galérii Tatranský šperk v Starom
Smokovci vyspovedala Ivana Figová ďalšieho hosťa. Mali sme
tak možnosť spoznať Jozefa Janigu, riaditeľa Horskej záchrannej služby, viceprimátora mesta Vysoké Tatry a človeka milujúceho svoju prácu, rodinu a tatranskú prírodu.

Od malička trávil svoj voľný
čas u otca na horskej záchrannej službe a v rámci študentskej brigády privoňal ťažkému, no záslužnému povolaniu
záchranára. Ťažké prípady ho
naučili pokore, vážiť si prítomný okamih a k odhodlaniu neriskovať. Tie s lepším koncom
zase priniesli radosť, úsmev
a vtipné či absurdné momenty
len posilnili jeho vzťah k povolaniu záchranára.
„Na horskej službe som v podstate od roku 1972 a od mala, čo
si pamätám bol otec záchranár
pre mňa. V podstate som v tom
vyrastal. Stará partia bola veľmi dobrá, čo je dnes vzácne. Milan Husár nás pravidelne všetkých strihal. S Gejzom Haakom
sme sa hrali s elektrickými vláčikmi. Keď som nebol doma, bol
som v služobnom byte a hrali
sme sa v pohotovostných skladoch. Počas strednej školy som
začal cez prázdniny brigádovať. Cez čistenie, maľovanie až
po nosenie materiálu a znášanie zranených sme robili všetko,
boli to krásne časy. Tam som
tomu trochu pričuchol a zistil
čo je na tom dobré a čo zlé. A to
mi zostalo.“

Záchranár, neskôr riaditeľ,
no najmä zmeny, ktoré tomu
predchádzali.

„Som takmer úplne pri papieroch čo je pravda. Chodím však
stále do hôr. Sú prípady keď som
vonku a treba niekomu pomôcť,
tak pomôžem, aj na lyžiarskych
svahoch som mal pár prípadov.
Už to nie je to, čo to bývalo niekedy. Chýba mi to.“
„Zrodilo sa to veľmi zvláštne,
že som riaditeľ. Pamätám si, že
ešte počas gymnaziálnych čias
som išiel s otcom v aute. Bol
strašne nahnevaný na náčelníka, pretože mu dal nejakú inú
robotu, akú mal robiť a vtedy
som si uvedomil, že to treba
zmeniť. Odpoveďou otca bolo,
že sa to zmeniť nedá lebo on je
náčelník. Potom keď sme boli
pod Štátnymi lesmi, tam som
mal dobrých učiteľov, ktorí mi
vysvetlili, že ak chce človek niečo zmeniť tak musí byť na pozícii, z ktorej sa to dá zmeniť.
Následne som sa v 1998 stal
zástupcom náčelníka, v 2000
som sa stal náčelníkom a vtedy
som už bol na pozícii, z ktorej
sa už dali veci meniť. To čo sa
snažím presadiť teraz v rámci
zmien a manažmentu nie sú
veci, ktoré chcem ja, ale to čo
si vysnívala a priala tá stará
partia z tých 70. a 80. rokov.
Zaradenie do sociálneho systému, podpora leteckej techniky,
spojová technika. Sú to všetko

Komorný rozhovor I. Figovej s hosťom J. Janigom
strávený v príjemnej atmosfére. Foto: danbir

veci, ktoré ich trápili a ja sa ich
pokúšam nejakým spôsobom
napĺňať v dnešnej dobe.“

Tímová práca, odolnosť, fyzická príprava či psychická
vyrovnanosť a to je len výber
vlastností, ktorými disponujú
záchranári. Hranice, ktoré sa
neprekračujú, ľudská, technická a zvieracia pomoc turistom
a návštevníkom v horách.

„Celkovo máme 165 ľudí v celej oblasti, to sú Vysoké Tatry,
Západné Tatry, Malá Fatra,
Veľká Fatra, Slovenský Raj,
Poloniny, časť Kysúc a Kremnických vrchov. V rámci fyzickej prípravy je rozdiel v zimnej
a letnej sezóne. Záchranári to
majú rozdelené a jeden týždeň
sú na telefóne a druhý sú na lyžiarskych svahoch. Každé dva
roky si musia naši zamestnanci
prejsť skúškami. Pri záchrane
života sa naozaj niekedy ide až
na hranu. Okrem toho máme
momentálne v tíme 35 psov, 5
cvičených na ruiny, zvyšní sú
lavínoví a pátrací. Pes dokáže
podľa pachu nájsť zasypaného
človeka v lavíne, čo je veľmi
nápomocné. Máme klasických
nemeckých ovčiakov, belgických
ovčiakov a borderské kólie, sú
to úplne iné psy. Sú zaujímavé
v tom, že sú hravé, rýchle a keď
sme im dali svetielka za obojok,
tak sme mali dokonca navyše
aj svetlušky v lese.“
Nielen tragické prípady rieši
Horská záchranná služba, ale
občas aj veľmi vtipné či bizarné. Zatúlať sa s lyžiarkami,
lyžami a palicami a ocitnúť sa
na hlavnej stanici v Košiciach
sa dá aj napriek tomu, že vás
záchranári hľadajú v Tatrách
na zjazdovke.

„Sme radi keď máme šťastné
a úsmevné konce. Spomenul
som si na jeden prípad keď pani
s mužom z Brna išli na Téryho
chatu a pán mal slabšiu kondíciu a tak sa dohodli, že sa
stretnú v Smokovci. Pani vyšla
teda hore a večer okolo deviatej sa vrátila dole na hotel, no
v ten deň končili ubytovanie.
Prišla za nami s tým, že manžel
sa nevrátil, následne sme začali
pátrať hore, dole. Prvý deň nič,
pani už nemala ubytovanie,
takže sme ju ubytovali na horskej službe. Ani druhý deň nič
a boli sme už zúfalí, že kde sa

ten človek mohol stratiť. Chlap
nám však na tretí deň zavolal,
že on je v Brne, že sa mu manželka nevrátila a či by sme ju
nešli hľadať.“
Dobré a zaužívanie ostáva
a zmeny prinášajú lepšiu technickú pomoc a podporu.

„Pre porovnanie veľa vecí
sa zmenilo v rámci techniky,
výstroja, všetko máme ľahšie,
krajšie, lepšie a pre porovnania niekedy konopné 40 metrové lano vážilo nejakých 6 až
7 kíl, dnes 200 metrové laná
vtesnáme do zhruba 1,8 kila.
Čiže sú to neporovnateľné rozdiely. To čo sa nezmenilo je, že
ak nemôžeme nasadiť techniku
musíme tam nasadiť človeka
a so zraneným sa musí aj vrátiť. Je to teda stále o tej fyzickej,
technickej zdatnosti, o lyžovaní
o lezení, to sa našťastie nezmenilo a dúfajme, že sa to ani nezmení. Verím, že rovnako ako
nosičov v Alpách, ktorých síce
nahradili vrtuľníky, tak tých
našich v Tatrách stále vidno, sú
akýmisi endemitmi. Tak verím,
že aj horských záchranárov nenahradia nejaké drony, človek
patrí do hôr a dúfam, že to
aj tak ostane.“
Príroda, relax a čas vyhradený
pre seba. To a ešte oveľa viac
dáva práca záchranárom, hory
ľuďom a dennodenne nás učí
stíšiť sa.

„Chodím veľa do prírody, ale
obľúbené miesta sú tie, kde chodím najradšej sám. Je to oblasť
Muráňa, čiže Belianske Tatry.
Tam sa zašijem a mám pokoj.
V samotných kontrastoch je
to tam veľmi krásne, zelená
scenéria s kopcami. Tam nájdem pohodu, kľud a je to tam
také nedotknuté, pomotám sa
tam a vyčistím hlavu. Viem ísť
aj dvakrát aj trikrát do týždňa,
dá sa to určite.“
„Práca záchranára ma naučila dobré aj zlé veci. K niektorým veciam sa stane človek
ľahostajný, alebo skôr necitlivý.
Je to akási deformácia z povolania. A na strane druhej
vás naučí pokore, mystike ale
najmä k opatrnosti, lebo keď
vám všetky tie prípady prejdú
cez ruky a prídete na to aké je
ľahké prísť o život či sa zraniť,
človek začne byť veľmi opatrný.“

(danbir)
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v skratke
Marec bol za mesiac knihy vyhlásený v roku 1955, na počesť Mateja Hrebendu, s cieľom podpory
záujmu o knihy. Práve tento mesiac
vyšli dve nové knihy s Tatranskou
tématikou: Ženy v tieni hôr od Ota
Rozložnlíka a Príbehy zemepisných
názvov Vysokých Tatier od Ivana
Bohuša. Koncom mesiaca by mala
vyjsť kniha Povesti z Tatier od Antona Mareca.
Popradský horolezec Peter
Hámor odišiel v piatok na ďalšiu
expedíciu do Himalájí. Spolu s rumunským spolulezcom Horia Colibasanu plánujú bez kyslíka a bez
akejkoľvek pomoci nosičov vystúpiť na Mont Everest (8 848 m) a na
Lhotse (8 516 m). Hámor vystúpil
prvýkrát na Everest v roku 1998,
na Lhotse v roku 2013.
Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou
na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien.
Zhasnutie svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty
a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že
k zlepšeniu môže prispieť každý
z nás. V sobotu 24. marca, sa Slovensko zapojí do tejto najväčšej
svetovej kampane na ochranu životného prostredia po deviaty raz.
Presne o 20.30 hodine sa na hodinu zhasnú svetlá. Prvý ročník sa
konal v roku 2007 v austrálskom
Sydney, kde sa na hodinu ponorila
do tmy slávna budova austrálskej
opery a vyše 2 milióny ľudí zhaslo doma svetlá. V minulom roku
kampaň podporilo takmer 50 slovenských miest, 40 pamiatok, 70
organizácií a 30 škôl. Hodinu Zeme
na Slovensku koordinujú členovia
Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej
spoločnosti pri SAV, Slovenský zväz
astronómov a WWF Slovensko.
Tohtoročné jarné prázdniny začali 19. februára a skončili 11. marca. Ako prví prázdninovali školáci
z Banskobystrického, Žilinského
a Trenčianskeho kraja, po nich nastúpil Košický a Prešovský kraj.
Trojtýždňový prázdninový cyklus
uzatvárali školáci z Bratislavského,
Nitrianskeho a Trnavského kraja.
Počas celého obdobia snehové podmienky priali zimným aktivitám,
čo sa odzrkadlilo na návštevnosti
a úrazovosti, hlavne počas prvého
týždňa. Počas ďalšieho týždňa sa
výrazne ochladilo a napriek slnečnému počasiu sa teploty pohybovali okolo -15 °C. Predpokladá sa,
že mrazy boli dôvodom nižšej návštevnosti a tým aj úrazovosť klesla
takmer o 30 %. Prekvapil však posledný týždeň. Kým počas predchádzajúcich rokov bývala návštevnosť hlavne vo veľkých lyžiarskych
(pokračovanie na str.14)

Tatranské spektrum / Napísali ste nám

Občianske združenie Tatranský parlament
(dokončenie zo str. 6)

spoločenskú sálu v hoteli Morava a výťažok vo výške 200 EUR
šiel na podporu dobrovoľníckych
akcií Tatranského parlamentu.
Druhý ročník prevzali dobrovoľní hasiči z Tatranskej Lomnice,
na ktorých plesovicu sa prišlo zabaviť 177 ľudí, čím sa miesto konania presunulo zo spoločenskej
miestnosti do reštaurácie hotela
a na konci im Tatranský parlament s radosťou mohol zabezpečiť
nové uniformy a drobný materiál
v hodnote 500 EUR.
Tretím zástupcom v preberaní
záštity sa v roku 2017 stal volejbalový klub TATRAFIT z Tatranskej Lomnice, ktorý združuje
športu-chtivých obyvateľov od 15

do 70 rokov hlavne na poli volejbalu a bedmintonu. Počas skvelej
zábavy sa 140 účastníkom podarilo vyzbierať opäť skvelých 500
EUR, za ktoré boli nakúpené športové a strečingové potreby.
Poslednú, štvrtú veselicu, dostali pod svoje krídla sánkari
zo Slovenského zväzu sánkarov
zo Starého Smokovca. Tí zmobilizovali toľko ľudí, že si zabezpečili
rekordnú sumu 650 EUR, ktorá
im už aj bola odovzdaná a za ktorú sa zakúpili detské profesionálne sane. Aj v ich mene sa chceme všetkým zúčastneným veľmi
pekne poďakovať a zároveň vás
všetkých pozvať na jubilejnú piatu
veselicu, ktorá svojim výťažkom
pomôže detským bežcom na ly-

žiach pri ZŠ a TJ Vysoké Tatry
z Tatranskej Lomnice pod vedením profesionálneho trénera a zároveň učiteľa na základnej škole
Miroslava Plichtu.
Už tradične sa bude konať
v posledný piatok v januári, t.j.
25.1.2019 o 18:30 v hoteli Morava v Tatranskej Lomnici. Pridajte
sa k tejto jedinečnej tradícii - sledujte stránku Tatranského parlamentu na Facebooku, kde sa vždy
dozviete viac aj o najaktuálnejších
pripravovaných akciách a budeme radi, ak nás potešíte aj svojou osobnou účasťou. Tešíme sa
na vás.
Za kolektív občianskeho združenia Tatranský parlament,
Michal Hanč - predseda

Lomnickí divadelníci opäť postupujú
Divadelný ochotnícky súbor Paľa Bielika Tatranská
Lomnica sa po minuloročnej úspešnej premiére
divadelnej komédie Číňania a jej niekoľkých repríz
opäť rozhodol, že odprezentujú seba ale aj mesto
Vysoké Tatry na 26. ročníku okresnej súťaže amatérskych divadiel Divadelná Šuňava 2018.
Súťažil v kategórii divadlo dospelých, do ktorej boli
prihlásené tri súbory: Divadlo Ramagu Spišská Nová
Ves, Divadlo Comédia Poprad a lomnickí divadelníci. Prvé miesto obsadili dva súbory Comédia a Ramagu a naši divadelníci boli druhí a pretože za okres
Levoča nebol prihlásený nijaký DS v tejto kategórii,
porota sa rozhodla pre postup dvoch súborov z jedného okresu, takže naši divadelníci postúpili na krajské kolo súťaže.Takýto výsledok je opäť povzbudením pre ďalšiu činnosť divadla, ktoré momentálne
nemá priaznivé podmienky pre činnosť. Divadelná
miestnosť, ktorú mesto divadlu prenajalo sa nedá
v zime užívať z toho dôvodu, že Tatranské kultúrne
centrum nie je vykurované. Preto skúšky pred súťažou nemohli byť intenzívne a kvalitné, nakoľko sa
realizovali v miestnosti DHZ Tatranská Lomnica.
Avšak trojica hereckých bojovníkov Alena Čecho-

Čítam, teda som...
Marec mesiac knihy v školskom klube Základnej školy
pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci.

Žiaci zo Základnej školy (ZŠ)
pri
zdravotníckom
zariadení
v Dolnom Smokovci pravidelne navštevujú Mestskú knižnicu
v Dolnom Smokovci, ktorá sídli
v priestoroch ZŠ Pod Lesom. Pani
knihovníčka Zdenka Štefaňáková,
po dohovore s pani vychovávateľkou, vyberú vhodnú tému primeranú veku detí, ktoré sa zúčastnia
týchto besied. Potom deti samé
čítajú úryvky z vybranej knihy
a rozprávajú o tom, čo prečítali a čo
sa im páčilo. Deti majú radi knihy
o Vysokých Tatrách, ako Tatranské

Ochotníci podávajú výkon profesionálov v komédii Čínania.
Foto archív: A. Čechová.
vá, Matúš Kostelník a Barbora Petrovová to zvládli.
Touto cestou chce divadlo poďakovať za spoluprácu
nielen mestu Vysoké Tatry, ktoré ho v rámci svojich
možností podporuje, ale aj Dobrovoľnému hasičskému zboru Tatranská Lomnica, ktorý na pár hodín
prepožičal priestory, ďalej sponzorom Michalovi
Uhnákovi, ktorý divadlu zapožičal auto na prepravu,
aby sa mohli prezentovať aj mimo mesta a Radoslavovi Poloreckému, ktorý divadelníkov bezpečne dopravil do Šuňavy a späť.
Alena Čechová.

povesti, Zlato pod Kriváňom autora Antona Mareca, kde vystupujú
rozprávkové postavičky ako draky,
víly, trpaslíci, ozruty, rozprávkové
poklady, diamanty, zlaté vajíčka
a ďalšie neskutočné príhody...Cez
tieto čarovné rozprávky sa viac
zaujímajú o Vysoké Tatry, kde sú
detskými pacientmi Národného
ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. v Dolnom
Smokovci. Tu navštevujú aj Základnú školu pri tomto zdravotníckom
zariadení.
Teraz, keď je na Slovensku vyhlásený mesiac knihy, naše tatranské
knižnice majú v marci viac takýchto akcií. Pani Štefaňáková sa vždy
ochotne a často stretáva s našimi
deťmi v spolupráci s našim školským klubom. Tento utorok vysvet-

lila deťom, ako bol vyhlásený marec
za mesiac knihy v roku 1955. Bolo
to na počesť osobnosti Mateja Hrebendu, ktorý bol národný buditeľ,
ľudový básnik, zberateľ národných
piesní, misionár slovenského národa a prvý kolporatér kníh. Matej
Hrebenda sa do slovenskej histórie
zapísal najmä ako popredný rozširovateľ slovenských a českých kníh.
Prechodil celé Slovensko. Predaj
kníh, ktoré mu zverovali vydavatelia, spájal s poúčaním, aby ľudia
viac čítali. Šíril kultúru a osvetu.
Na cestách zachraňoval pred
skazou staré knihy a zasielal ich
do škôl. Takto mnoho kníh zachránil a významnou mierou sa pričinil
o budovanie knižníc.
Ďakujeme pani knihovníčke za jej
prínosné a zaujímavé besedy. (SZ)
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Veľkonočné zamyslenie

Volanie po zmene človeka
Už sme hádam ani nedúfali,
my, Husákove deti, že sa ešte
počas nášho života podarí zažiť niečo také, ako sme zažili
my v roku 1989.
A predsa. Tisíce ľudí a mladých ľudí, ktorí stoja na námestiach s oprávnenou túžbou žiť
na lepšom, slušnejšom Slovensku. Nech už to dopadne akokoľvek, sú jasné dve skutočnosti.
Prvá: od marcových dní 2018
bude každej jednej novej vláde

jasné, kde je tá hranica skorumpovanosti, za ktorú už ani tento
náš národ nebude ochotný ísť.
Že nie sme ochotní strpieť, ak
kvôli prachom zabijú ľudí, dokonca ľudí, ktorí chcú žiť a milovať. Druhá: Tá oprávnená túžba
po zmene na námestiach našich
miest je nielen volanie po zmene
vlády, či čelných predstaviteľov.
Je zároveň volaním po zmene
človeka, pretože žiadna vláda,
žiaden zákon, žiadne nariadenie

nezabezpečí slušnosť. Na tej treba pracovať, tú treba vychovávať,
pretože tá záleží v prvom rade
odo mňa. Život Janovi a Martinke, žiaľ nevrátime, ale môžeme
docieliť, aby nezomreli nadarmo.
My kresťania, si tieto dni pripomíname Veľkú noc – umučenie a zmŕtvychvstanie Božieho
Syna Ježiša Krista. On nevinný,
nespravodlivo umučený. On
Boží Syn, ktorý vstal zmŕtvych
a je dôkazom, že láska je silnejšia
ako smrť. Že náš Boh je Boh Lásky a je ochotný za nás aj nespra-

Kristov prebodnutý bok
V posolstve pašií na Veľký piatok je aj konštatovanie o prebodnutom Kristovom boku. Neprehliadnime túto veľmi dôležitú informáciu. Nie je tam vôbec
zbytočná. „Ale jeden z vojakov prebodol Mu kopijou
bok a hneď vyšla krv a voda.“ ( J 19,34) Ak to máme
takto zaznamenané v evanjeliu, zvesť o tom ukrýva
v sebe mocné posolstvo. Je to mocné evanjelium
samo o sebe. Evanjelium v evanjeliu. Akú „dobrú
zvesť“ v tom ale môžeme nájsť? Aké posolstvo ukrýva krv a voda prýštiaca z Kristovho prebodnutého
boku? Neviem, či ste sa niekedy pri pašiách nad tým
pozastavili. Takých momentov na Veľký piatok je určite mnoho. Zaujíma nás to. Pátrame po tom. Pýtame sa teda, čo môže znamenať krv a voda? Odpoveď
nie je až taká ťažká, akoby sa na prvý pohľad mohlo
aj zdať. Je možné aj takéto vysvetlenie. Krv symbolizuje Večeru Pánovu a voda krst svätý. To sú naše
dve sviatosti. Viac nemáme. To sú naše fundamenty.
To sú dva piliere kresťanskej cirkvi. A cirkev v tomto
svete nevznikla nejakou náhodou. Podľa zvesti Skutkov apoštolov v 2. kapitole je cirkev dielom Ducha
Svätého. Kristova cirkev teda vyšla z prebodnutého
Kristovho boku. Zrodila sa z jeho boku, z Kristovho utrpenia a bolesti. Ani spomínaný vojak, ktorý
prebodol Kristov bok, nemohol v tom čase tušiť, aký
úžitok z toho bude mať raz Pánova cirkev.
Skúsme však pátrať ešte trochu ďalej. Skúsme
pokročiť ešte ďalej a nalistovať Bibliu na jej prvých
stranách, v jej prvých veršoch. Aj tam je zmienka
o boku. Je určite neprehliadnuteľná. Z boku Adamovho bola utvorená Eva. „Vtedy Hospodin Boh
dopustil na človeka tvrdý spánok, keď zaspal, vyňal
mu jedno rebro.. Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku.“
(1 M 2,21.22) Cirkevný otec Augustín (354-430) to
takto pozoruhodne vykladá: „prvá žena bola vytvorená z boku muža, kým spal. Bola nazvaná životom
– matkou všetkých živých. Druhý Adam (Kristus)
naklonil hlavu a usnul na kríži, aby krvou a vodou,
ktorá prýšti z Jeho boku, bola utvorená Jeho nevesta
– cirkev. Nevesta Adamova – Eva pochádzala z jeho
boku. O Kristovej neveste – cirkvi to platí tiež.“ Aké
úžasné evanjelium. Aká mocná zvesť, ktorú hodno
počuť aj v 21.storočí. Kristus si príde pre svoju nevestu a nastane svadba Baránkova. Záver dejín tohto sveta vyvrcholí manželstvom Pána Ježiša Krista
a Jeho nevesty - cirkvi. Od manželstva v úvode Biblie
- po manželstvo v jej závere. Tak to čítame v poslednej biblickej knihe Zjavenia Jánovho. Dejiny existencie ľudstva sa začali písať manželstvom Adama
a Evy. Židia to úsmevne vysvetľujú aj tak, že Eva je
z Adamovho rebra, z boku – nie preto, aby nad mužom vládla, ale aby mu bola vždy „po boku“. Oporou

v jeho ťažkých chvíľach. Oporou vzájomnou. Múdry
kráľ Šalamún píše: „dvaja sa majú lepšie, ako jeden,
lebo majú odmenu za svoju námahu.“ (Kaz 4,9)
Ďakujeme Pánu Bohu za človeka, ktorého už roky
máme po svojom boku. Cirkev je tu tiež pre človeka, sprevádza ho celým životom od jeho narodenia,
až po jeho smrť. Je mu vždy „po boku“.. Ponúka mu
duchovné zázemie pre život, sprevádza ho v jeho
šťastných okamžikoch, poskytuje mu útechu v jeho
ťažkých chvíľach..
Z tohto dôvodu môžeme veľmi dobre rozumieť
slovám ap. Pavla: „Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo.“ (Ef 5,25.26) Cirkev je Kristovým telom, rodiacou sa z Jeho zakrvaveného boku.
Vrátiac sa ešte k Adamovi, hodno si pripomenúť to,
čo hneď povedal, keď zbadal svoju nevestu: „toto
už je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela..“ (1 M
2,23). Keď zbadal po prvýkrát Evu, tak mu zaiskrili oči a stal sa z neho priam básnik. To isté hovorí
aj Kristus o svojej cirkvi. Je Jeho telom. Miluje ju.
Nás, v nej žijúcich. Sme objektom Jeho lásky. Kristus
miluje svoje telo.. Nikto predsa nebude svoje telo nenávidieť. O tom opäť píše ap. Pavel: „veď nikto nikdy
nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev, lebo sme údmi Jeho tela.“
( Ef 5,29.30) Kristus a cirkev teda nerozlučiteľne
patria k sebe. Nedá sa oddeliť od cirkvi, ani cirkev
od Krista. Mnohí dnes síce povedia: Kristus áno, ale
cirkev nie.“ Je to ale jedno veľmi veľké nedorozumenie. Je to, žiaľ „módny trend“, ktorý zachvátil aj naše
prostredie. Neraz aj výhovorka pre pestovanie tak
vytúženého individualizmu. Prejav aj pohodlnosti a životného štýlu v podobe „hojdacieho kresla.“
Symbolom kresťanstva je kríž, ktorý možno nosíme
aj na zlatej retiazke na krku. Symbolom kresťanstva
nie je ale hojdacie kreslo. Je to kríž Ježiša Krista.
Je pravdepodobné, že aj my máme v tom svoj istý
podiel viny. Podiel viny v tom, že sme aj my svojím
vlastným životom a príkladom neurobili cirkev príťažlivou, plnou života, energie, sily a moci Ducha
Svätého. Pohľad na cirkev zvonka vôbec nie je príťažlivý. Cirkev dnes vôbec nie je “trendy“. Ošarpané
kostoly, z ktorých vychádzajú takmer iba starí ľudia..
Tí mladší povedia, že staré biblické historky už nie
sú pre nich, pre 21. storočie. Je moderná doba a tá si
vyžaduje už niečo celkom iné.
Ale okrem toho vonkajšieho pohľadu je tu ešte
vnútorný pohľad na cirkev. O dvoch pohľadoch je
ešte aj tento obraz, ktorý vám ponúkam. Dosť nám
toho napovie. Mám ho veľmi rád. Veľmi radi obdivujeme staré gotické katedrály. Navonok sú veľmi
nádherné. Svojou majestátnosťou vzbudzujú rešpekt.
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vodlivo trpieť, aj zomrieť. Jeho
cesta je cesta zmeny človeka tým
najaktívnejším, najdôraznejším
a v skutočnosti jediným účinným spôsobom – cesta Lásky.
Pozýva nás k zmene nás samých,
aby sme si jeho smrť aspoň trochu zaslúžili. Aby sa tu na tejto
zemi dalo žiť. Bez viery a lásky
nie je možný ani život, ani slušnosť. To je najsilnejšie posolstvo
Janka a Mratinky, to je veľké volanie Ježiša Krista.
Róbert Tokár,
Rímskokatolícky farár

Avšak vonkajší pohľad na ich okná vôbec nie je príťažlivý! Sú tmavé a pochmúrne s čiernym olovom.
Zvonku veľmi ťažko identifikovateľné a čitateľné. Jednoducho povedané – nič vábne a oku lahodiace. Ale
ak sme prekročili prah katedrály a vstúpili dnu, zažili
sme neraz poriadny šok. Vnútorný pohľad na nevýrazné okná nám pre ich krásu otvoril oči. V svetle,
ktoré nimi preniká, biblické výjavy prudko ožívajú.
Svetlo robí zázraky. Svetlo ozaj zázrakom aj je. Zvnútra sú okná krásne, s pestrými obrazmi, plnými života
a energie. Tak je to aj s cirkvou. Dva pohľady na ňu
– zvonku a zvnútra. Ide o to tak potrebné – prekročiť
prah. Keď tak urobíme, všetko uvidíme v celkom novom svetle. Takýto pohľad nám ponúka vzkriesenie
Ježiša Krista. V jeho svetle sa nám javí všetko úplne
inak. Vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych nás Boh
znovuzrodil pre živú nádej (1 Pt 1,3). Vzkriesený
Kristus prináša živú nádej, ktorá radikálne mení náš
život. Kazateľ R.Fulghum konštatuje: „nádej je obruč, ktorá nedovolí nášmu srdcu puknúť.“
Byť súčasťou cirkvi znamená viac, než len chodiť
do kostola, zaplatiť si cirkevný príspevok a dať si deti
„na poriadok“. Cirkev je telo Kristovo. Cirkev vyšla
z prebodnutého Kristovho boku. Cirkev má svoje narodeniny na prvé Letnice, ale jej počatie je už
na Golgote. Cirkev je živým organizmom, v ktorom
pulzuje čulý život. Je to spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista. Ak máme Krista, máme svetlo pre svoj
život. Sám Kristus nám pripomína: „Ja som svetlo
sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale
bude mať svetlo života.“ (J 8,12). Cirkev je duchovná rodina, praktizujúca bratsko-sesterské vzťahy. Je
to Božia ustanovizeň v tomto svete. Je to tajomné
Kristovo telo, ktorého sme súčasťou. Nielen starí ľudia. V cirkvi máme podiel na krvi a vode z Kristovho
boku. Večera Pánova a Krst svätý sú tak dôležitou súčasťou nášho duchovného života. Krst je síce jednorázová udalosť , je to zaštepenie do vínneho kmeňa
Ježiša Krista. Vo Večeri Pánovej pravidelne čerpáme
z neho životnú miazgu a odpustenie, aby sme neboli
na tomto kmeni „Suchou ratolesťou“ (S.H.Vajanský).
Vždy a nanovo môžeme prekročiť prah toho svojho
chrámu, kde sa schádza duchovná rodina. Je však
potrebné prekročiť aj prah vlastnej ľahostajnosti.
Hneď všetko uvidíme v úplne inom svetle.
Svoj život môžeme vždy a nanovo dávať do svetla Božieho slova. Podľa slov Pána Ježiša Krista byť
„svetlom sveta a soľou zeme.“ (Mt 5,13.14) To je
naša úloha, ale aj zodpovednosť pred naším Pánom.
Nech On sám mocou Ducha Svätého pomáha, aby
sme, súc Jeho telom, robili cirkev príťažlivým spoločenstvom pre tento svet a tiež pre svoje najbližšie
okolie. Je zrodená z Kristovho boku. Je Mu veľmi
blízka tak, ako nám práve tá osoba, ktorú máme
po svojom boku celý život.

Pavel Kušnír, evanjelický farár
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Napísali ste nám

RE: Slovo pri mátor a u v er ej nené
8. marca v Tatranskom dvojtýždenníku č.5/2018
Chcela som odísť z pozície vedúcej
redaktorky v Tatranskom dvojtýždenníku
(TD) po tichu a bez zbytočných veľkých
rečí, veď ľudia prichádzajú a odchádzajú
a život ide ďalej...
Keďže výpoveď som podala 31. januára, dovolenku čerpám od 16. februára
a pri ostatnom vydaní TD som už nebola.
To, čo tam bolo však uverejnené, ma nemôže nechať ľahostajnou. Najmä vyjadrenia pána primátora v jeho rubrike Slovo
primátora, kde nepriamo obviňuje zamestnancov redakcie, že sú tendenční. „Rozhodol som sa vedenie redakcie vyzvať k pluralite názorov...,“ píše primátor vo svojom
príspevku. Pluralita podľa neho je to, že ak
niekto napíše nelichotivé slová na adresu
vedenia mesta alebo vysloví nespokojnosť
s fungovaním tatranskej samosprávy, tak
čelní predstavitelia (primátor mesta a prednosta mesta) musia dostať priestor reagovať
v tých istých novinách, ako pisateľ postrehu. Neviem ako vám, ale mne to príde neférové voči človeku – obyvateľovi mesta, ktorý sa s dôverou obrátil na miestne noviny
a vyjadril svoj názor. To nie sú rovnaké
podmienky pre všetkých. Pri tom sa však
nikdy nestalo, aby sme vedeniu mesta či pisateľovi nedali možnosť reagovať na vyjadrenia. Napokon, tlačový zákon to ošetruje.
Právo na odpoveď mohol vždy využiť každý
v nasledujúcom vydaní.
Pán primátor ďalej uvádza, že noviny sa
stali prostriedkom kampane jedného potenciálneho kandidáta Alexandra Gálfyho
na primátorské kreslo. Svoj názor však doposiaľ v novinách vyjadrili aj iní poslanci,
či už to bol Michal Hanč, Gabriel Jamnický
alebo Jozef Janiga. Z minulosti by som spo-

menula napríklad Pavla Stana alebo Ivetu
Bohušovú. Preto vyzvania k profesionalite a povinnosti voči čitateľom považujem
za absurdné. Nikdy nebolo do článkov
vstupované zo strany zamestnancov redakcie. Dokonca aj pán primátor má vlastnú
rubriku, ktorú si sám vyžiadal a taktiež mu
nikto do nej nevstupuje a nikto nemôže
reagovať na jeho vyjadrenie hneď pri zverejnení.
To, že vedenie mesta využilo svoje právo na odpoveď doposiaľ len sporadicky,
nie je problém redakcie TD. K reakciám
prišlo až v poslednej dobe, keď na novovytvorenú stoličku hovorcu mesta zasadol
človek, ktorý sa pred štyrmi rokmi podieľal na predvolebnej kampani pána primátora Jána Mokoša. Verím, že čitatelia
si vytvoria názor sami a pochopia, kto sa
snaží ovplyvňovať verejnú mienku. Takéto útoky na mestské médium v čase, keď
sa spoločnosť zmieta v kríze a konanie
politikov je pod drobnohľadom novinárov,
mi prídu priam ako z ríše snov. Pýtam sa,
prečo v zápisnici z vedenia mesta, ktoré
sa uskutočnilo 5. februára 2018 sa píše, že
Eugen Knotek, prednosta Mestského úradu Starý Smokovec informoval o možnosti zriadenia redakčnej rady TD? Nie je to
snaha o ovládnutie mestských novín, ktoré
majú v novodobej ére za sebou 28-ročnú
existenciu? Vždy pôsobili mimo mestského
úradu a ich zamestnanci sa zodpovedali len
primátorovi a poslancom mesta.
Doposiaľ sa nikdy nestalo, aby sa neuverejnili príspevky obyvateľov mesta. Áno,
noviny sú platené z miestneho rozpočtu,
na ktorý sa skladajú daňoví poplatníci
a práve preto by mali dostať možnosť pre-

Oprava informácie ohľadom Donášky

obedov z predošlého čísla 5/2018
Mesto Vysoké Tatry nie je poskytovateľom tejto sociálnej služby
– Jedáleň.
Donáška obedov nie je sociálnou
službou, je však v rámci Vysokých
Tatier realizovaná na súkromnej
báze pánom Petrom Jakubčákom
z Mlynice. Pán Jakubčák zabezpečuje rozvoz obedového menu,
kde je možnosť výberu zo šiestich
druhov jedál v dňoch od pondelka
do soboty vrátane, kedy stravná
jednotka je počas pracovných dní
3,10 Eur a počas soboty 3,70 Eur.
Donáška obedov v rámci Opatrovateľskej služby, zabezpečovanou
prostredníctvom Familiaris , n.o.
so sídlom vo Svite je poskytovaná klientom, ktorí sú obyvateľmi

Vysokých Tatier a zabezpečujú ju
opatrovateľky.
Podľa § 58 ods.1 zákona
448/2008, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2018 je zakotvená
v rámci podporných služieb sociálna služba „Jedáleň“, kde sa
poskytuje stravovanie fyzickej
osobe, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať
stravovanie aj prostredníctvom
donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v zákone.
Ing. Eugen Knotek CSc. prednosta

čítať si o dianí v meste aj z iného uhla pohľadu, zvlášť, keď je to podložené faktami.
Ľudia majú právo poznať aj iný názor.
Alebo chceme, aby sa z mestských novín
stal obežník mestského úradu? Podobne
ako noviny, aj ostatní zamestnanci mesta
sú platení z peňazí daňových poplatníkov
a obyvatelia majú právo poznať toky peňazí. Samospráva nie je súkromná firma.
Nedá mi spomenúť ešte jednu udalosť,
ktorá sa stala po minuloročných verejných
zhromaždeniach, kedy sa mestskí poslanci
stretli s občanmi mesta. O zverejnenie svojich názorov vtedy požiadala obyvateľka
Tatranskej Lomnice Jana Ambrózová. Keďže sa pánovi primátorovi jej postreh nepáčil, trval na tom, že musí byť uverejnená
reakcia v rovnakom čísla TD. Tak teraz neviem, že by aj pani Ambrózová kandidovala
na post primátora?
Toto je moja jediná reakcia, nebudem
sa viac zapájať do tejto hry na dobrých
a zlých, ľudia si už určite názor urobili.
Z pozície obyvateľa a daňového poplatníka
tohto mesta si však dovolím urobiť aj ja
jednu výzvu – „Nešliapte“ po inštitúcii,
ktorá má svoje opodstatnenie a historické
miesto v živote mesta Vysoké Tatry. Sme
jedna z mála samospráv na Slovensku, ktorá si zachovala mestské noviny mapujúce
dianie vo všetkých sférach života. Keď sme
pripravovali monografiu mesta, viacerí autori mi povedali, že práve TD bol pre nich
zdrojom cenných informácií. Ak sa kvôli
politike bude kaziť jeho doposiaľ dobré
meno, môže sa stať, že čoskoro sa o dianí
v meste dočítate len vtedy, ak sa budú v médiách „pretriasať“ kauzy. 
 Ingrid Janigová
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Napísali ste nám

Dopravná situácia v Tatranskej Lomnici a Smokovcoch – môj pohľad
Situácia s dopravou v meste Vysoké Tatry je čím ďalej, tým horšia. Dopravne kritických dní minulú sezónu bolo 21, tohto roku sa očakáva
31 a viac. Je logické, že sa musí pristúpiť k riešeniu tejto nepriaznivej
situácie. Jedno z čiastkových riešení ponúkla spoločnosť TMR, ktorá
je aktuálne najväčším investorom v danej lokalite, druhé z riešení sa
črtá na Žilinskej univerzite, na ktorej si objednalo štúdiu samotné
mesto Vysoké Tatry a svojou troškou by som chcel prispieť aj ja predstavením jednoduchého návrhu, ktorý vznikol spontánne - debatami
s obyvateľmi mesta rôznych vekových kategórií a ochranármi.
Hneď na začiatku by som
chcel podotknúť, že ja osobne
vidím veľký nevyužitý potenciál
v spolupráci mesta Vysoké Tatry
a firmy TMR nie len na úrovni
„lebo-sme-tu“ partnerov, ale začal by som rozvíjať aj spoluprácu
ekonomickú, kedy by som si tak
laicky predstavoval, že by si kompetentní z oboch táborov sadli
za stôl a našli spôsob, aby napr.
z každého predaného lístka sa
odvádzalo 1 EUR na účet mestskej firmy, ktorá by bola viazaná
používať takto získané financie
na údržbu a rekonštrukcie infraštruktúry, ciest, chodníkov a rozvojových projektov v daných
lokalitách. V rovnakom duchu
by som pristupoval aj pri samotných investíciách do parkovísk
a „dolných“ lanoviek – mesto
by mohlo byť spoluinvestorom
a tým pádom by malo aj ono viac
možností príjmu do rozpočtu,
z ktorého by dokázalo látať stále
sa zväčšujúce diery – či už na cestách, ale aj v komforte žitia a fungovania jeho obyvateľov.
Taktiež by sa mohlo porozmýšľať nad zonáciou poplatkov
za parkovanie. Parkovanie „zadarmo“ v centre diania si myslím,
že už nie je možné ďalej využívať
– poslúžilo honosne na rozbeh
a pritiahnutie klientely, no už je
čas posunúť sa ďalej. V prílohe
som naznačil aktuálne a potenciálne parkoviská ako v Tatranskej
Lomnici, tak aj v Smokovcoch,

o ktorých viem alebo som už
počul rozprávať sa aj miestnych
poslancov za dané časti ako možné umiestnenia. Pri Smokovcoch
by sa napr. parkovanie v zóne P1
ohodnotilo najnižšou sumou,
napr. 1 EUR/deň, v zóne P2 by
to bolo 10 EUR/deň a v zóne
P3 25 EUR / deň (viď skica 1).
V Tatranskej Lomnici by podobné cenové relácie platili pre parkoviská P4, P5 a najdrahšie by
bolo P6 (viď skica 2). Opäť by sa
malo pristúpiť k jednaniam ohľadom prerozdeľovania zisku medzi mesto a TMR – spolupráca
by bola nutná, nakoľko niektoré
parkoviská už má postavené alebo plánuje postaviť práve TMR
a niektoré by zas malo na seba
zobrať mesto.
Postupne sa dostávame k hlavnej pointe celého návrhu a tou
je aj výsledok štúdie Inštitútu
pre dopravu a hospodárstvo, ktorá bola súčasťou riešenia dopravy
prestaveného spoločnosťou TMR
– potreba prepojenia Smokovcov
a Lomnice nejakou ďalšou ekologickou možnosťou, ako by sa
turisti, lyžiari a pod. dostali z jednej obce do druhej bez toho, aby
na to potrebovali auto. Aj pán
riaditeľ Inštitútu viac krát zopakoval, že oni netlačia do lanovky
tam, kde to prezentuje TMR, len
odporúčajú fakt vymyslieť nový
prepoj, lebo sa to z dlhodobého
hľadiska nebude dať udržať.
Tým pádom by som navrhol

ružová

červená
modrá

žltá

ružová

žltá

červená

to, čo mám v hlave už pár rokov
a v podstate tak medzi rečou
som to spomenul aj zástupcom
TMR pri jednej z neoficiálnych
debát – postaviť lanovku nie
hore v najvyššom stupni ochrany našej aj tak už toľko skúšanej
vzácnej prírody, ale prepojiť lanovkou zjazdovku niekde nad/
pri údolnej stanici pozemnej lanovky na Hrebienok s areálom
Jamy v Tatranskej Lomnici, ktorý
by sa mal v najbližšej dobe opäť
reštartovať. Lanovka by viedla nad cestou Slobody, kedy by
sme dosiahli dokonalú dispozičnú súhru dopravného spojenia – električka, cesta, chodník,
cyklochodník a lanovka. Všetko
pekne pohromade, všetko v cca.
jednej línii a všetko v prostredí,
ktoré by aj obyvateľom a myslím si, že aj ochrancom prírody,
pripadalo oveľa prirodzenejšie
a schodnejšie ako aktuálne prezentovaný variant.
Späť k skicám a ľahkému dotiahnutiu mojich myšlienkových
pochodov ohľadom prepravy
osôb v rámci mesta.
Na skici 1 je možné vidieť parkovisko P1 dole pri Raimunde,
ktoré aj pôvodne malo slúžiť ako
záchytné parkovisko. Od neho
smerom hore k areálu VPS,
resp. až hore po autobusovú
stanicu by mohla premávať
lanovka. Zo začiatku, kým
by sa vypracovali projekty a vysporiadali vlastnícke
vzťahy, by sa to vedelo vykryť
pravidelnou elektrobusovou
dopravou. Parkovisko P2 by
mohlo byť postavené či už
v areáli VPS alebo aj hneď za/
pod ním, kde je veľká dolina
- možno tá by mohla byť využitá na tento účel. Parkovisko P3 je autobusová stanica,
kedy som hneď po nástupe
za poslanca dostal pod ruky
podklady istého investora

s detailnými plánmi na postavenie viacposchodového parkoviska so zabratím autobusového
aj horného parkoviska naraz.
Táto myšlienka by nemusela
byť zlá, len opäť vidím problém
vo vysporiadaní pozemkov a veľkej investícii, ktorej by ale mesto
malo byť istou súčasťou. Ak by
sa tento projekt podaril, na jeho
streche mala začínať lanovka idúca smerom na Hrebienok. Tým
pádom by sa daná strecha dala
použiť ako prestupná stanica
aj pre ľudí z parkoviska P1 – tu
by končila lanovka od Raimundu. Žltá čiara znázorňuje možné
umiestnenie lanovky spájajúcej
Smokovce s Tatranskou Lomnicou – vedená popri ceste Slobody.
Skica 2 zaberá pohľad na Tatranskú Lomnicu, kedy ako hlavné
parkovisko by slúžilo to na Eurocampe P4 a z neho by sa potiahla
lanovka priamo na parkovisko
P5, po prípade až na Jamy. Opäť,
kým by nebola lanovka, slúžili by
elektrobusy. Parkovisko P5 je už
aj obyvateľmi Tatranskej Lomnice odsúhlasený zámer, do ktorého sa chce pustiť firma TMR
v najbližšej dobe. Jeho súčasťou
by mala byť aj zastávka električky – výborný ťah na zozbieranie
hostí z obcí medzi Smokovcami
a Lomnicou. Potenciál zníženia
dopravy vidím aj vo vybudovaní
lanovky/sedačky, ktorá by spájala
hotely v hornej časti Starej Lesnej
priamo s areálom Jamy (modrá
čiara). Ružové čiary znázorňujú
vleky a lanovky v areály Jamy I.
a Jamy II., ktoré by sa mali postupne obnoviť a tým by sa viac
menej zavŕšila aktivita budovania
ski areálu Tatranská Lomnica.
Skica 3 je sústredená na samotný prepoj Smokovcov a Lomnice,
kedy je na základe reliéfu možné
postaviť lanovku aj s relatívne
nízkym počtom podpier. No to
(pokračovanie na str.15)
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Platená inzercia

Z á v a n tota l i t y
Jednou z techník propagandy totalitného režimu bolo tých, ktorí ho kritizovali, očierňovať,
ponižovať a cajchovať rôznymi nálepkami.
K podobnému spôsobu reagovania na moju
prácu poslanca mestského zastupiteľstva
a na aktivity s ňou spojené, sa už dlhšiu dobu
uchyľuje aj vedenie mesta Vysoké Tatry.

Napriek tomu, že som si na túto ich formu
odvádzania pozornosti od podstaty problémov, ktorým sa v mojich poslaneckých aj novinových príspevkoch venujem, už zvykol,
obsahom ostatného čísla Tatranského dvojtýždenníka som ostal šokovaný.
V uvedenom vydaní mestských novín vedenie mesta venuje hneď štyri príspevky
znevažovaniu mojej práce a devätnásťkrát
spomína moje meno v kontexte pojmov ako
rozdúchavač ohňa, neseriózny poslanec, zbabelec či klamár. Pán primátor ma dokonca
odkazom na isté príslovie nepriamo nazval
hlupákom!
Po vzore minulých režimov bez ich povšimnutia neostala ani redakcia Tatranského
dvojtýždenníka, ktorá bola primátorom obvinená z neprofesionality a z toho, že sa podľa neho mestské periodikum stalo „hlásnou
trúbou“ jedného poslanca.
Pán primátor aj pán prednosta, vo svojich
prevažne osobných útokoch, akosi zabudli
v akej dobe žijeme, že máme ústavou zaručenú slobodu prejavu aj právo na informácie.

A práve informácie, smerované zásadne
k verejným záležitostiam a k správe mesta,
boli vždy obsahom mojich poslaneckých
a novinových príspevkov.
Taktiež redakcia Tatranského dvojtýždenníka svojou prácou len napĺňala vyváženú,
pluralitnú a objektívnu formu mestských
novín, ktoré majú slúžiť hlavne verejnému
záujmu.
Som presvedčený, že aj kritika, polemika
a výmena názorov na stránkach mestských
novín je mimoriadne potrebná a má byť len
na čitateľovi, s ktorým pohľadom sa stotožní.
Útoky na kritikov a v istom zmysle bránenie
výkonu volenej poslaneckej funkcie, či dokonca cenzúra, by v dnešnej dobe už naozaj
nemali byť prijateľné.
Keďže nechcem opakovať už uverejnené
a doteraz nevyvrátené fakty jednotlivých
káuz, ktorým som sa venoval, v nasledujúcich riadkoch zareagujem len na útoky
a tvrdenia v ostatnom vydaní Tatranského
dvojtýždenníka. Záujemcovia si staršie texty
môžu prečítať na internetových stránkach
www.pretatry.sk.

Pán vedúci oddelenia kultúry a športu
MsÚ Ján Bendík, v reakcii na moju správu
o stave sociálnych služieb v meste, napríklad
spochybňuje v nej uvedené porovnávanie
mestských investícií do denných centier
a príspevku 8 500 Eur na realizáciu údajne
recesistických osláv 1. mája. Vo svojej reakcii označil môj názor za „poľutovaniahodný“, zároveň však zabudol uviesť, že uvedená
suma je čerpaná z dotácie OOCR Región
Vysoké Tatry, do ktorej v tomto roku mesto
odvádza členský príspevok vo výške 444 tisíc Eur.
Forma odpovede pána vedúceho je len
ukážkovým príkladom odpútavania pozornosti od podstaty, v tomto prípade od veľkého nepomeru financovania činnosti denných centier a osláv 1. mája.

Pán prednosta ironizujúc moje články zasa
tvrdí, že sa pasujem za odborníka na všetky
oblasti, a že nimi chcem pravdepodobne pobaviť. Je smutné a zarážajúce zároveň, pokiaľ
sa na akejkoľvek kritike a diskusii o veciach
verejných jeden z najvyšších činiteľov mesta,
namiesto vecného dialógu, zabáva.
Samozrejme, na mnoho oblastí fungovania mesta nemám kvalifikáciu a práve preto
spolupracujem s niekoľkými odborníkmi,
ktorí daným témam maximálne rozumejú.
To potvrdzuje aj skutočnosť, že na moje materiály, či už sa jednalo o zdravotníctvo, dopravu alebo sociálne služby, pán prednosta
nikdy nereagoval vecnou argumentáciou, ale
len osobnými útokmi. Nadôvažok, na rozdiel od pána prednostu vo Vysokých Tatrách
aj s rodinou trvalo žijem, komunikujem
s obyvateľmi, počúvam ich starosti a denne
som konfrontovaný z realitou (ne)fungovania nášho mesta.
Naozaj si nemusím nič vymýšľať a ako to
už v podobných prípadoch býva, je to presne
naopak! Uvediem len dva príklady.
Pán prednosta Eugen Knotek v reakcii
na môj príspevok k plánovanej zmene územného plánu, ktorá bola uverejnená dokonca
na strane pred samotným príspevkom, uvádza, že poslanci boli o tomto návrhu informovaní už začiatkom minulého roku. Toto
tvrdenie sa však nezakladá na pravde,
lebo návrh zmeny podlažnosti, zastavanosti a priestorového usporiadania lokality autobusovej stanice a priľahlého okolia
s poslancami nikdy nebol prejednávaný.
V ďalšom príspevku, nazvanom Poslanec
Gálfy vedie nečestný boj, ma pán prednosta
pre zmenu obviňuje zo „zníženia sa ku lživým tvrdeniam“. Tých som sa mal dopustiť
údajne nepravdivým citovaním výroku primátora Mokoša na konto realizátora predchádzajúcej výstavby nájomných bytov,
ktorého označil ako „čierneho spoluobčana
z Popradu“.

Kto z nás dvoch či troch klame si môže každý overiť na nahrávke z uvedeného mestského zastupiteľstva, ale aj na stránkach
www.pretatry.sk, kde je táto pasáž uverejnená.

V závere by som sa už len krátko venoval

odbornosti pána prednostu, ktorú u mňa
permanentne spochybňuje. Opäť len dva príklady.
Pán prednosta v článku, v ktorom dokonca
robí rozhovor sám so sebou, uvádza, že ak
má byť komunitný plán kvalitný, mala by ho
realizovať organizácia, ktorá s ním má skúsenosti. Či už realizáciou pán prednosta myslí
tvorbu alebo napĺňanie komunitného plánu,
nechtiac priznáva, že mesto žiadne skúsenosti nemá. Zároveň je, podľa odborníkov
v danej oblasti, pre tvorbu komunitného plánu najlepšie, pokiaľ ho v spolupráci s množstvom participujúcich subjektov a s obyvateľmi mesta, koncipujú miestni garanti za túto
oblasť, ovládajúci domáce podmienky, potreby, možnosti a špecifiká.
Osobne som zvedavý, koľko sa z môjho
„neodborného“ príspevku o sociálnych službách objaví v „obšírnejšom“ materiáli avizovanom pánom prednostom do tohto čísla
Tatranského dvojtýždenníka. Nestalo by sa
to prvýkrát.
Ako druhý príklad odbornosti uvediem
ďalšiu perličku z predloženého návrhu
Zmien a doplnkov územného plánu. Okrem
vyššie spomínaného návrhu umožnenia výstavby poschodového parkovacieho domu
v lokalite autobusovej stanice, sa v ňom totižto nachádza aj dodatočná legalizácia už
realizovaného a dokonca aj skolaudovaného navýšenia poschodia rekonštruovaného
Domu služieb.
Toto navýšenie z podlažnosti 3+1p na 4
bolo a stále je v rozpore s platným územným
plánom. Táto stavba zároveň nemá zabezpečené potrebné parkovacie miesta, ktoré majú
byť riešené opäť dodatočne (!), taktiež výstavbou parkovacieho domu v danej lokalite.
Tento zámer však, samozrejme, rovnako
nie je v súlade s platným územným plánom.
Aj vzhľadom k tomu, že sa na mesto ako
garanta projektu Domu služieb a partnera
spoločnosti realizujúcej túto stavbu obracajú
nespokojní klienti, cítiaci sa touto partnerskou firmou podvedení pri kúpe bytov v danom objekte, téme sa budem venovať samostatne v jednom z mojich ďalších príspevkov.
Či si ho budete môcť prečítať aj v mestských novinách ešte nie je jasné, keďže aj za
tento príspevok platím mestu plnú sumu
podľa cenníka inzercie. Minimálne ho však
nájdete na stránkach združenia Pre Tatry.
Vážení Tatranci, je mi úprimne ľúto, že
reakcie mesta na výzvy k dialógu dospeli k osobným urážkam, popieraniu pravdy,
morálnemu odsudzovaniu a k zosmiešňovaniu kritikov či iných názorov. Ide o klasické
ignorovanie argumetov, lživú propagandu,
odmietanie dialógu a odvádzanie pozornosti
od, nielen mnou, zverejňovaných nepríjemných mestských prešľapov.
Mám pocit, akoby som namiesto jari cítil
závan totality. Ale možno je to len tým, že
svojské pripomínanie si minulosti a osláv 1.
mája v našom meste začalo tento rok o niečo
skôr. 
K recesii to však má dosť ďaleko!
Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry
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63. ročník Veľkej ceny Slovenska
Medzinárodných lyžiarskych pretekov sa počas víkendu (10.-11.
marca) zúčastnili pretekári zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska,
Nemecka, Rakúska a Ukrajiny.
V sobotu súťažili na svahu Furkota na Štrbskom Plese v kategórií
obrovský slalom. V súčte bodov
dvoch súťažných kôl bola v kategórii žien najrýchlejšia Julia Włodarcsyk z Poľska, za ňou Češka Monika Zemanová a tretia Kristína
Saalová zo Slovenska. V kategórií
mužov zvíťazil český pretekár Ondrej Surkoš, nasledoval Szymon

Bebenek z Poľska a Marek Dadejík z Čiech. V nedeľnom slalome
sa najlepšie darilo Monike Zemanovej, Slovenke Kristíne Saalovej
a Tereze Záhalkovej z Čiech. Rovnaké umiestnenie dosiahli aj v kategórii kombinácia. V kategórii
muži obsadili prvé tri priečky českí pretekári: Michal Staszowski,
Lukáš Vaclavík a Ondrej Surkoš.
V kombinácii (obrovskom slalome
a slalome) získal najlepšie bodové
umiestnenie Ondrej Surkoš, Michal Staszovski a Lukáš Vaclavík,
všetci z Českej republiky.  (kb)

Primátor odovzdal poháre
najlepším lyžiarom
Finálové kolo 12. ročníka pretekov žiakov tatranských
škôl sa uskutočnilo minulú stredu. Celkovo 56 pretekárov absolvovalo dve kolá obrovského slalomu na Štrbskom Plese, na svahu Interski. Najrýchlejším pretekárom oboch kôl odovzdal primátor mesta Vysoké Tatry
diplomy, medaily a hodnotné poháre.
Prvé kolo pretekov o Pohár primátora Vysokých Tatier sa
uskutočnilo minulý mesiac v Tatranskej Lomnici, na Bukovej
hore. Všetci pretekári získali za svoje umiestnenia body, ktoré
sa im sčítavali s druhým kolom a určili celkových víťazov tradičných lyžiarskych pretekov. Po absolvovaní dvoch pretekových
jázd odovzdal primátor Ján Mokoš spolu s predsedom Lyžiarskeho klubu Tatranská Lomnica, Vladom Hubačom, ceny lyžiarskym nádejam: medaile a diplomy trom najlepším v každej
zo šiestich kategórii, poháre pre troch najlepších v súčte bodov
z oboch kôl.
Najmladšie žiačky: 1. Bellová Sára (ZŠ Vyšné Hágy) 2. Bačová
Emma (ZŠ Dolný Smokovec) 3. Žembová Lilly (ZŠ Dolný Smokovec)
Najmladší žiaci: 1. Bilgin Arthur 2. Hubač Adam 3. Jendrušák
Radko (všetci zo ZŠ Tatranská Lomnica)
Mladšie žiačky: 1. Dorková Tamara 2. Jarčušková Veronika
(obe zo ZŠ Tatranská Lomnica) 3. Kunová Júlia (ZŠ Vyšné Hágy)
Mladší žiaci: 1. Barnáš Andrej 2. Matušek Martin 3.Pavčík Jozef (všetci zo ZŠ Tatranská Lomnica)
Staršie žiačky: 1. Denická Monika 2. Celušáková Nina (obe
zo ZŠ Tatranská Lomnica)
Starší žiaci: 1. Žampa Teo (Dolný Smokovec) 2. Petrík Krištof
3. Dorko Tomáš (obaja zo ZŠ Tatranská Lomnica) 
(kb)

Ján Mokoš pri odovzdávaní cien najlepším lyžiarom z tatranských
základných škôl. 
Foto: kb

Kristína Saalová,
najlepšia slovenská
lyžiarka na Veľkej cene
Slovenska.
Foto: D. Hlinka

Výborné výsledky horských
záchranárov z Vysokých Tatier
Na štart 17. ročníka Medzinárodných pretekov horských služieb sa postavilo 44 pretekárov zo Slovenska, Česka a Poľska.
Zmerali si sily v disciplínach, ktoré sú náplňou ich práce a zároveň si pripomenuli svojich kolegov – horských vodcov a záchranárov, no najmä priateľov: Vlada Tatarku a Petra Šperku.

Jazda so saňami je náplňou práce záchranárov, ako aj jednou z hlavných
disciplín Memoriálu Vlada Tatarku a Petra Šperku. 
Foto: R. Goriščák

O týchto významných osobnostiach a o vzniku Memoriálu
Vlada Tatarku a Petra Šperku
sme písali v predchádzajúcom
čísle. Horskí záchranári súťažili v štyroch disciplínach: slalom
so záchranárskymi saňami, lezenie v ľade a skale a kros – časovka vo výšľape a zjazde na lyžiach
vo vysokohorskom prostredí.
Predpokladaná trať pretekov sa
vzhľadom na poveternostné podmienky musela upraviť. „Štart
pretekov bol na Čučoriedkach, kde
začali disciplínou slalom so saňami. Okolo vodopádov, Rainerky
a Zámky pokračovali do Malej
Studenej doliny. Medzi Veľkým
a Malým Hangom pod Žltou stenou začínala druhá disciplína kros. Trasa viedla cez Priečne sedlo
do Veľkej Studenej doliny k Sivým
plesám, kde mal kros cieľ. Ďalej
sa presúvali pod masív Svišťového
štítu a cez SOS stienku, čo bola
ďalšia disciplína - lezenie v skale,
až na vrchol Svišťového. Dolu okolo Zbojníčky, Výtokom cez Bránu
k poslednej disciplíne - lezenie
v ľade na Hornom Grószovom

ľade. Cez Hupačky na Hrebienok,
kde bol cieľ,“ povedala Vladka
Tatarková, členka organizačného
výboru. Víťazov určil súčet časov
v jednotlivých meraných úsekoch
a disciplínach. Celkovým víťazom sa stal Tomaš Kúcik z oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Západné Tatry,
druhé miesto v A kategórii (do 40
rokov) obsadil Lukáš Michaľák
z HZS Vysoké Tatry, tretí bol Ján
Tegelhof zo Západných Tatier.
V B-kategórii (horskí záchranári od 40 do 50 rokov) zvíťazil
Ján Korenko z Vysokých Tatier,
za ním Andrzej Mikler z poľského TOPR-u a Milan Madaj zo Západných Tatier. Kategóriu nad 50
rokov vyhral Roman Glajcar
z Beskýd, Vladimír Šedek z Veľkej Fatry a Peter Koczka zo Slovenského raja. V celkovom poradí
mali prevažné zastúpenie Tatranci. Celkovým víťazom všetkých
kategórií bol Tomáš Kúcik zo Západných Tatier, no ďalšie pódiové umiestnenia obsadili členovia
HZS Vysoké Tatry Ján Korenko a Lukáš Michaľák.
(kb)
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v skratke
(dokončenie zo str. 8)

strediskách najväčšia počas „západoslovenských“ prázdnin, tento rok
to bolo presne naopak.
Prvý prázdninový týždeň záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) v lyžiarskych strediskách
ošetrili 199 úrazov a 10 úrazov vo
voľnom teréne. Druhý týždeň to
bolo o viac ako 50 menej (132 lyžiarskych a 19 vo voľnom teréne)
a prekvapivo počas prázdnin Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja ich bolo najmenej (113
lyžiarskych a 15 vo voľnom teréne).
Celkovo počas troch týždňov bolo
ošetrených, alebo potrebovalo pomoc pri zablúdení či uviaznutí 488
lyžiarov, skialpinistov, horolezcov
či peších turistov. V 17-tich prípadoch bola záchranárom HZS pri lokalizácii nápomocná aplikácia HZS,
prostredníctvom ktorej boli získané
GPS súradnice polohy zranených či
zablúdených osôb a uskutočňovaná
SMS komunikácia s postihnutými,
ktorí sa nachádzali v oblastiach
so slabým pokrytím signálom mobilného operátora.
Minulú sobotu boli počas Medzinárodných pretekov horských
služieb v rovnakom čase v popoludňajších hodinách nahlásené tri
úrazy. V prvom prípade išlo o českých horolezcov, ktorých v oblasti
pod Slavkovskou kopou zmietla menšia lavína. Jeden z nich si
pri páde poranil hlavu a potreboval
ošetrenie. Slovenský lyžiar nahlásil
úraz dolnej končatiny skialpinistu
pod Zbojníckou chatou. Na pomoc
mu išli dobrovoľní zmluvní záchranári zo Zbojníckej chaty, ktorí ho
po ošetrení a zafixovaní končatiny
zviezli saňami do oblasti Húpačiek,
odkiaľ ho za pomoci snežného skútra transportovali do Starého Smokovca. Pri zostupe z Kežmarského štítu zakopol 35-ročný Poliak.
Po cca 150 metrovom páde smerom do Huncovskej doliny si vážne
poranil hlavu. Posádka vrtuľníkovej
záchrany bola pre nepriaznivé počasie a nízku oblačnosť nedostupná,
no počas plánovania záchrannej
akcie sa zlepšilo počasie, čo umožnilo nasadenie leteckej techniky.
Do príletu vrtuľníka so záchranárom HZS resuscitoval poľský turista
svojho kamaráta. Pacient bol počas
prebiehajúcej resuscitácie transportovaný do nemocnice v Poprade.
Posádka vzala na palubu aj jeho
kamaráta, ktorému psychický stav
nedovoľoval samostatný zostup.
Na centrálnom príjme v nemocnici
aj za pomoci záchranára a automatického resuscitačného prístroja,
ktorý poskytla HZS, prebiehal boj
o jeho život. Napriek obrovskej
snahe všetkých zúčastnených záchranných zložiek sa ho nepodarilo
oživiť. 
(kb)

Šport

Jedinečné bežecké podujatia v Tatrách
Vysoké Tatry ponúknu bežcom počas jari a leta skvelé zážitky, výnimočnú sériu podujatí
a možnosť zapojiť sa do celosvetového charitatívneho podujatia. Podtatranské športové
kluby zapojené do projektu Tatry v pohybe spoločne pripravili množstvo zaujímavých podujatí: januárové a februárové preteky sa niesli v znamení Zimnej bežeckej série, skialpových
pretekov Vertical Grand Tour a Štrbských bežiek, ktoré spolu prilákali takmer tisíc účastníkov.
Už od 1.marca sa môžu záujemcovia registro- kvalitných bežcov z afrických krajín a organizátori
vať na 4. ročník populárnej série Tatry v pohybe od prvého ročníka evidujú všetky výsledky 31 kiPrestige tour, ktorá spája 5 skvelých bežeckých lometrovej trate v online historických tabuľkách.
podujatí v regióne Vysokých Tatier. Pretekárov
Hneď o týždeň neskôr budú mať možnosť účastpreveria trate rôznej dĺžky a náročnosti, nebudú níci získať ďalšiu medailu do série, a to v tradičnom
medzi nimi chýbať nočné preteky, preteky v behu Memoriále Jána Stilla z Novej Lesnej na Hrebiedo vrchu, vytrvalostné cestné behy, či preteky nok, ktorý je zároveň behom s najväčším prevýv krose. Tí najlepší získajú prestížne tituly „Bežec- šením v rámci série Tatry v pohybe Prestige tour.
ký kráľ a bežecká kráľovná Tatier“ a pre všetkých Podujatiu predchádza v piatok nočný beh ulicami
je pripravená jedinečná zberateľská kolekcia účast- Novej Lesnej sprevádzaný atraktívnym kultúrnym
níckych medailí. Už tradične zbierka piatich me- programom a účasťou známych športových osobdailí vytvorí panorámu Vysokých Tatier, tentokrát ností. Tento rok k 9370 metrovej trati pribudnú
to bude aj s nápisom „TATRY“.
6600 metrov dlhé preteky z Novej Lesnej do StaPrestige tour odštartuje v sobotu, 5.mája be- rého Smokovca.
Sériu zavŕši 1. septembra Podtatranský polmahom CITY trailv Starom Smokovci. Účastníci
budú mať možnosť prebehnúť uličkami Starého ratón a Primátorská desiatka, ktoré sú vyvrchoSmokovca, ale vybehnúť si aj na Tatranskú kal- lením celej série a odhalí nového bežeckého kráľa
váriu, či prebehnúť okolo známych historických a bežeckú kráľovnú Tatier. Vyvrcholenie bude opäť
budov. Okrem tradičných 8 km a 16 km dlhých sprevádzané bohatým programom pre športujúce
trás je pripravený kratší 4 km okruh pre menej rodiny a divákov priamo v centre Popradu. Do beskúsených bežcov a vítané sú aj rodiny s deťmi, či žeckých disciplín sa každoročne zapájajú aj špornordic walkeri. Pre najmenších budú pripravené tové kluby z iných športových odvetví rôznych
súťaže pre deti a pre všetkých bohatý sprievodný z Popradu a Svitu, pre ktorých je toto podujatie
program. Víkendový program v Starom Smokov- spestrením letnej prípravy a oslavou športu. Celá
ci pokračuje v nedeľu 6.5.organizovaným „APP séria je určené nielen bežcom, ale aj milovníkom
RUNom“ v rámci celosvetového charitatívneho severskej chôdze, ktorí súťažia vo vlastnej kategóbehu  Wings for life World Run, venovaného rii. „V minulom roku sa na podujatia Tatry v pohypodpore výskumu poranení miechy. Toto globálne be prihlásilo spolu5622 pretekárov z 18 štátov sveta
podujatie sa uskutoční v rovnakom dátume a čase a veríme, že aj tento rok budú mať preteky podobný
na všetkých kontinentoch a každý, kto si stiahne úspech,“ dodáva na záver Halasová.
do mobilu aplikáciu a zaregistruje sa na beh, poPriebežné výsledky z jednotlivých pretekov
a rebríček celej bežeckej aj Nordic Walking série
môže tým, ktorí behať nemôžu.
Hneď o mesiac v júni bude nasledovaťtrojdňová môžu záujemcovia sledovať na webstránkach proTatry Running Tourna Štrbskom Plese, kde sú jektu Tatry v pohybe. Spolu s výsledkami si prepripravené okrem Night Run-u, aj ďalšie trailové tekári môžu vytlačiť svoj účastnícky list, prezrieť
preteky, medzi ktorými je aj extrémny 34 km dlhý cieľové video a fotogalérie.
beh Sky&Clouds s náročnými prevýšeniami, ktoViac informácii nájdete na internetových stránrého veľká časť vedie po tatranskej magistrále oko- kach www.tatryvpohybe.sk, www.sporttatry.sk,
lo Popradského plesa a Horského hotela Sliezsky www.tatry.sk, www.regiontatry.sk a https://www.
dom. „Sme radi, že táto jedinečná trojdňová túra wingsforlifeworldrun.com/sk/en/app-run-vysosa za hranicami Slovenska teší veľkému záujmu, ke-tatry/  
(red.)
k dnešnému dňu máme na Tatry Running Tour prihlásených bežcov z 8 krajín, medzi nimi aj z Veľkej
Británie, USA či Rakúska,“ uvádza za organizátorov Tatry v pohybe Ing. Viera Halasová. „Tento rok
V Spišskej Teplici sa konalo okresné kolo
sú preteky Sky&Clouds Run certifikované medziv streľbe žiakov ZŠ a osemročných gymnánárodnou trailovou asociáciou ITRA a všetci, ktorí
zií. Strelci našej školy strieľali bez zaváhania
dobehnú v stanovenom limite do cieľa získajú body
a zvíťazili vo všetkých vyhlásených kategóITRA a tiež kvalifikačné body na legendárny UTMriách, okrem kategórie mladších dievčat,
B,“dodáva.
v ktorej sme vybojovali „len“ bronzovú meDruhú júlovú nedeľu je na programe už tradičný
dailu. V kategórii mladších žiakov zvíťazil RiMalý štrbský maratón, ktorý vstupuje už do 41.
chard Jurík. V kategórii starších sa majstrami
ročníka a 31 km cestný beh zo Štrby do Liptovskej
okresu stali Kristína Martičeková a Rastislav
Tepličky a späť patrí medzi najstaršie pravidelné
Petečel. Striebro vybojoval Branislav Tóth
bežecké športové podujatia v regióne. Fanúšikovia
a bronz Lenka Schotterová. Na krajskom kole
kratších behov a Nordic walkingu si môžu zaprev Prešove nás budú reprezentovať kompletné
tekať na 10 kilometrovej trati a žiacke kategórie
družstvá mladších aj starších žiakov. Blahožebudú súťažiť v uliciach obce Štrba. Účastníkom sa
láme a držíme palce! Video si môžete pozrieť
naskytnú nádherné výhľady na panorámu Vysona našom facebooku. 
M. Strnka,
kých Tatier a malebné okolie historickej obce Štrtréner a učiteľ na ZŠ s MŠ Dolný Smokovec
ba. Pretekov sa každoročne zúčastňuje množstvo

Strelci zvíťazili a postupujú

na krajské kolo
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Dopravná situácia v Tatranskej...
(dokončenie zo str. 11)

by už muselo byť predmetom
ďalších detailnejších projektov.
Prosím, berte tento skromný
návrh ako prvý krôčik, ktorý
by samozrejme potreboval ešte
dotiahnuť aspekty ako napr.
maximálne možné zaťaženie
prostredia turistami, či funkčné
prepojenie týchto aktivít s podnikateľským prostredím domácich
obyvateľov, na ktorých sa často
zabúda, no tvoria gro našich obyvateľov. Nemôžu byť vytláčaní
na okraj lukratívnych oblastí, ale
mali by byť ich súčasťou. V podobnom duchu musíme zapojiť
do podnikateľských aktivít viac
mladých, aby videli potenciál
a možnosti zotrvať v našom meste žiť celý život.
V rámci dlhej debaty, ktorá trvá
veľa rokov, vnímam ako všeobecný konsenzus v tom, že ľudia,

obyvatelia, ochranári, či turisti by
už nechceli vidieť zásahy do prírody nad pomyslenou čiarou, ktorú predstavuje cesta Slobody. Či
už rozvoj mesta, či rozvoj riešenia
dopravy, či budovanie nových
vecí by sa preto malo sústreďovať
na smer „dole“ od tejto hranice.
Tatry sú príliš malé a príliš vzácne nato, aby sme si ich zruinovali
čisto ekonomickými zámermi,
ktoré by boli z dlhodobého hľadiska skôr zlým ako dobrým
posolstvom pre nadchádzajúce
generácie. Myslím, že v Tatrách
a ich okolí máme množstvo odborníkov a ľudí ochotných sa podeliť o nápady, myšlienky a práve
preto mám v sebe optimizmus, že
aj s týmto problémom sa budeme
vedieť v blízkej budúcnosti riadne
vysporiadať tak, aby sme všetci
boli nadmieru spokojní.

Michal Hanč

S hlbokým zármutkom oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10. marca 2018 o 15:40 hod.
nás vo veku 64 rokov opustil náš pán riaditeľ, kolega a priateľ, významný znalec
histórie mesta Košice, Tatier i celého východoslovenského regiónu

JUDr. Ján Gašpar
Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala
16. marca 2018 o 11:00 hod. v obradnej sieni
Krematória v Košiciach. Česť jeho pamiatke!

Oznam

Ortopedická ambulancia MUDr. Katial je v budove Polikliniky v Novom
Smokovci zrušená. Pacienti budú ošetrení na ortopedickej ambulancii v Poprade, Tatranské námestie č. 5 (za poliklinikou ALEXANDRA) v nepárne stredy tak ako doteraz. Bližšie informácie na tel. čísle 052/ 7724082

Oznam

Dňa 28.2.2018 bola ukončená prevádzka Neurologickej ambulancie
na Poliklinike v Novom Smokovci. Pacienti budú vyšetrení každý kalendárny párny utorok v čase 7.00-13.00 hod. na Neurologickej ambulancii vo Svite, Fr. Kráľa 273/14. MUDr. Ján Hnath.

Oznam
Mesto Vysoké Tatry oznamuje, že od 1. februára 2018 až do odvolania
bude ambulancia radiológie (röngenové pracovisko) v budove Polikliniky
mimo prevádzky.  Najbližšie pracovisko radiológie – Nemocnica Poprad.

Ponuka práce
Mesto Vysoké Tatry hľadá
laboranta/tku RTG pracoviska
do zdravotníckeho zariadenia
so sídlom v Novom Smokovci.
Náplň práce: zaisťovanie vlastného diagnostického RTG vyšetrenia a spracovanie výstupov z neho
použiteľných na medicínske účely.
Laborant technicky zabezpečuje
manipuláciu s prístrojmi ožarujúcimi diagnostický cieľ.
Podmienky: nástup možný ihneď

na plný pracovný úväzok, plat zamestnanca vo verejnom záujme.
Ubytovanie neposkytujeme.
Bezpodmienečné požiadavky:
predloženie platných dokladov
o kvalifikácii/špecializácii.
Kontakt: Lucia Petrasová, personalistika a mzdy, mesto Vysoké Tatry,
Starý Smokovec 1, 062 01, Vysoké Tatry, tel: 052 478 04 37, mail:
lucia.petrasova@vysoketatry.sk
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Tatranská lyžiarska liga
a športová olympiáda
mesta Poprad
Takmer sto žiakov zo škôl a lyžiarskych klubov zo Zakopaného
a okolia, Popradu, Štrby, Ždiaru, Vysokých Tatier, ale aj Svitu, Lendaku, Gerlachova či Liptovskej Tepličky sa postavilo
na štart pol kilometrovej trate na Štrbskom Plese. Súťaž v behu
na lyžiach žiakov a žiačok tatranských základných a stredných
škôl a školských klubov z miest a obcí Euroregiónu Tatry sa
konala v rámci zimnej časti 15. ročníka Tatranskej lyžiarskej ligy
– „Tatrzanskej Euroligy dzieci“ a zároveň 23. ročníka športovej
olympiády detí a mládeže mesta Poprad pre žiakov základných
škôl a osemročných gymnázií.
Mladší žiaci súťažili na 0,5 umiestnili na prvých troch
kilometrovej trati klasickým miestach obdržali diplomy
spôsobom behu, starší žiaci a medaily. Medzi nimi boli
voľným spôsobom. V rámci aj žiaci z Tatranskej Lomnispestrenia pretekov sa kvalifi- ce, ktorí trénujú pod vedením
kácia do finále niesla v duchu Miroslava Plichtu. V kategókros šprintu, prekonávania rii mladší žiaci získal 1. miesto
prekážok zameraných na pre- Oliver Vrábel, 2. miesto Anverenie obratnosti (slalom, dreas Brabec. Medzi mladšími
podliezanie a otočka o 360°). žiačkami bola najlepšia Hana
Po kvalifikácii pokračova- Chudíková, jej sestra Paulína
li žiaci vyraďovacími kolami zvíťazila v kategórii najstaršie
šprintu do štvrťfinále, semi- žiačky. Timea Polorecká obfinále a finále po štyroch pre- sadila medzi staršími žiačkami
tekároch. Pretekári, ktorí sa 3. miesto. 
(kb)

Ponuka práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Hľadáme šikovné dámy na pozíciu chyžnej do Hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici. Jedná sa o prácu na plný úväzok a na trvalý pracovný pomer (nie dohoda).
Zamestnanecké výhody, benefity:
Ponúkame neopakovateľnú možnosť podieľať sa na úspešnom návrate takmer
strateného symbolu Tatier – historického Hotela Lomnica, priateľské pracovné
prostredie a férové podmienky.
A okrem toho aj:
mestnancov aj podujatia pre ro- príležitosti k ďalšiemu rastu
dinných príslušníkov
- stravovanie v rámci hotela
zamestnanecké
rovnošaty - benefity v oblasti zdravotnej starostlivosti
pre jednotlivé pozície
- možnosť využitia zamestnanec- - 24. decembra voľný deň
- finančné bonusy podľa pracovnékej práčovne
- teambuildingové aktivity pre za- ho výkonu

Inzercia

Predám leštený smrekový tatranský obklad perodrážku 3€/m2,
zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel: 0908 234 866.
Klietky pre chov prepelíc,
pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, viac na www.123nakup.eu, Tel: 0907 181 800.
Prijmeme upratovačky a chyž-

Pre občanov a návštevníkov Vysokých Tatier
vydáva mesto Vysoké Tatry. Zastupujúca vedúca redaktorka: Mgr. Daniela Birková (e-mail:
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Čistenie kobercov, sedačiek,
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tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907
437712,domácnosti aj firmy.
Umelecký maliar vezme
do prenájmu menší svetlý priestor
vo Vysokých Tatrách, miestnosť
vhodnú na zriadenie ateliéru.
Kontakt: 0908329961
cie: Mestský úrad, 062 01 Starý Smokovec, IČO:
00326585 tel.: 052/478 04 38, fax: 052/ 478 04 59,
www.tatry.sk. Výroba novín: Popradská tlačiareň,
vydavateľstvo s.r.o., Popradskej brigády 13, Tel.:
+421(0)52 788 14 91, 92, e-mail: poptlac@poptlac.
sk. Ev. č. MK SR: 3110/09. Nevyžiadané príspevky
nevraciame. Uzávierka novín je vždy v piatok pred
vyjdením novín. ISSN: 1338-9882

Nájdete nás aj na: www.vysoketatry.sk
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

Vstupné: 2 €

Starý Smokovec - Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica

JARNÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka
- terasa
Prezentácia a predaj výrobkov tatranských umelcov
a remeselníkov s kultúrnym programom v priestoroch
kaviarne.

Vstup pre divákov
voľný

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka
Rozprávanie šperkárky Miriam Velesej s hudobným
doprovodom o kvetoch a ich zobrazení v šperku.
Moderujú: Natália Bokníková, Lenka Prošková
a Zuzana Šimová

SO - NE

311.4.

12:00-16:00 h

Vstup voľný

Vstupné: 15 €

15:30 a 17:30 h

SOBOTA

Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

VEĽKONOČNÉ MESTEČKO
Nový Smokovec - areál Kúpeľov a.s.

Remeselné mestečko s vynikajúcim sprievodným
kultúrnym programom.Účinkujú: folklórna skupina
BYSTRIANKA, hudobná skupina TRAKY
a celú akciu moderuje JOŽO PROČKO.

Organizátori: Kúpele Nový Smokovec, a.s. +421 907 952 601,
Mesto Vysoké Tatry a OOCR Vysoké Tatry

VEĽKÁ NOC A SĽUK

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica

Predstavenia hudobníkov a tanečníkov SĽUK-u,
a možnosť vyskúšať si tradičné slovenské remeslá.
Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 52 285 3500

24

Vstup pre divákov
voľný

NEDEĽA

19:00 h

ČARO HUDBY,KVETU
A ŠPERKU

24

15:30 h

Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 52 285 3500

ŠPORT

09:00 h

Talkshow spojená s degustáciou vína. Témou bude
Vinárstvo Bratov Bertovcov.

25

15:00 h

10:00-17:00 h

ŠT - NE
ŠT-PO

Vstupné: 3 €

31

Starý Smokovec - Hrebienok, Tatranský dóm
Koncert detského husľového orchestra.

Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk, www.vt.sk

TRADIČNÁ VEĽKÁ NOC

Starý Smokovec - Grandhotel Starý Smokovec
Detský folklórny súbor VENČEK vo svojom pásme
predstaví tradičnú šibačku a oblievačku.
Organizátor: Grandhotel Starý Smokovec, J. Kováčová,
+421 911 880 744

W.I.N.E. TALKSHOW U FRANZA

Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

292.4.

15:30 h

Premietanie starých ﬁlmov o Vysokých Tatrách
z obdobia 60-tych rokov minulého storočia.

VEĽKÁ NOC VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Vstup voľný

Vstup voľný

SOBOTA

Vstupné: 49 €/
degustácia

29-2

2.4.

09:45-10:25 h

VEČER S LEGENDAMI

TEREZA A JEJ DETI

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský a
Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe, +421 949 202 493

20:00 h

PIATOK

Rozprávanie Pavla Čuňôčku.

PONDELOK

23
23

1.4.
Vstup voľný

Starý Smokovec - Galéria Tatranský šperk
Organizátor: Agentúra Vietor tatranský a Galéria Tatranský šperk
+421 949 202 493

17:00 h

PIATOK

Vstupné: 2 €

OBSLUHOVAL SOM
ANGLICKÉHO KRÁĽA

SOBOTA

22

18:00 h

ŠTVRTOK

PROGRAMY

NEDEĽA

22.3. - 4.4. 2018

KALENDÁR
PODUJATÍ

HERO SEASON TROPHY TOUR
Tatranská Lomnica - lyžiarske stredisko

Preteky v obrovskom slalome určené pre verejnosť.
Štartovné: 10 €, 3 € (Šikovný sezónkar).
Organizátor: Tatry mountain resorts, a.s., info@vt.sk

BAREL CUP

Tatranská Lomnica - Hotel Sorea Titris,
kongresová sála

Finálové kolo Slovenského voltížneho pohára
na stacionárnom trenažéri vo všetkých vekových
kategóriách.

Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica, +421 905 436 993

FK VYSOKÉ TATRY - TJ SLOVAN
NÁLEPKOVO

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Vstupné: 1 €
Majstrovský zápas 18.kola 5. futbalovej ligy
(deti a ženy zdarmo)

VÝSTAVY
Vstupné: 0,5 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
10:00 - 14:00
ZATVORENÉ
13:00 - 17:00
10:00 - 14:00
13:00 - 17:00

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA
Starý Smokovec
Expozície:

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier
zo zbierok Tatranskej galérie.

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY

AALTOVA PRÍRODA Výstava fínskeho architekta
a dizajnéra.

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 56, Tatranská galéria Poprad,
Mestské kultúrne a osvetové stredisko Vysoké Tatry

viac na www.vysoketatry.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Email: kulturasport@vysoketatry.sk, tel.: +421 52 478 04 55-6, www.vysoketatry.sk

